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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2017 DA
FUNDAÇÃO LUIZ ALMEIDA MARINS FILHO

1. Introdução:
Em 2017, a Fundação LAMF realizou inúmeras atividades, sendo uma das mais
relevantes, as duas exposições: “A Emigração Alemã no Estado de São Paulo” e “A
Emigração Alemã pelo Sistema de Parcerias”, ambas realizadas de 12 a 25 de julho de 2017
em conjunto com o Instituto Martius-Staden de Cultura Alemã, no Espaço São Bento em
Sorocaba. A exposição atraiu centenas de visitantes de toda a região.
Ainda em 2017, a Fundação resolveu doar parte do acervo bibliográfico recebido da
Família Borbón para a Biblioteca Municipal de Sorocaba, através da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo e parte para a Secretaria da Educação de Salto de Pirapora, SP.
Outra relevante atividade da Fundação, foi o lançamento da campanha educativa de
divulgação científica “Dormir Pouco: o Mal do Século XXI”. Com base nas mais recentes
pesquisas da neurociência há a constatação de que um dos fatores mais relevantes no
déficit de aprendizagem verificado entre os jovens nos dias atuais é a privação do sono.
Dessa forma a Fundação LAMF lançou esta campanha que terá continuidade em 2018, com
informações de divulgação científica para pais, professores, dirigentes educacionais e
população em geral.
O Ano de 2017 foi um ano de recuperação da crise política e econômica que afetou
o Brasil após o impeachment da presidente da república e a continuidade da Operação Lava
Jato e um significativo desemprego, embora com tendência de queda que atingiu mais de
12 milhões de pessoas. As pessoas mais afetadas foram as das camadas mais simples da
sociedade. Dentro do seu foco “Ensinar a Aprender”, a Fundação Luiz Almeida Marins Filho
realizou em 2017 um conjunto de atividades que visaram “educar a população,
especialmente aquela menos privilegiada e mais carente em todos os sentidos, a aprender
como aprender, principalmente no que respeita aos desafios de um mundo novo onde o
conhecimento e uso da tecnologia da informação são de suma importância para o
desenvolvimento pessoal e profissional do ser humano”, conforme reza o Art.4º. alínea g de
seus estatutos.
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Como em 2015 e 2016 a Fundação realizou as já conhecidas SEXTAS DE APRENDER,
atividades mensais sob o título “OS DESAFIOS DA EMPREGABILIDADE” e em 2017 a
Fundação decidiu trabalhar com os desafios da motivação e do entusiasmo, pois numa
situação social e econômica de dificuldades, o papel da motivação pessoal e profissional se
torna ainda mais fundamental. Esses temas foram tratados através dos mais modernos
meios online existentes hoje e com total interatividade com participantes de todo o Brasil.
A cada mês um novo tema foi tratado sempre com o objetivo de trabalhar a liderança dos
participantes.

Além das SEXTAS DE APRENDER online a Fundação realizou palestras e debates
presenciais no Espaço São Bento, centro cultural que fica na área mais central de Sorocaba,
portanto de fácil acesso aos interessados. Essas atividades de temas diversos chamaram a
atenção de muitos participantes com seguidos elogios.
Outra grande atividade de 2017 foi o Projeto Rural Universitário realizado junto a
uma escola rural em Salto de Pirapora de 20 a 27 de janeiro com a participação de 30
universitárias de Sorocaba e região e de São Paulo e com o apoio da Fundação LAMF e
inestimável apoio da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Nesse projeto sócio-cultural
e educativo, as universitárias trabalharam com alunos, professores, mães e pais da
comunidade dentro do espírito de “ensinar a aprender”.
Novamente em julho, novo projeto Rural Universitário foi realizado em outra escola
rural de Salto de Pirapora com a participação de universitárias de Sorocaba e região e de
São Paulo, dentro do mesmo escopo.
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Igualmente não deixaram de ser realizadas inúmeras palestras para as quais a
Fundação LAMF foi chamada, conforme poderá ser visto neste relatório.
Ressaltamos também a grande atividade de nosso site www.fundacaolamf.org.br e
de nossa página no Facebook www.facebook.com/fundacaolamf com milhares de acessos
e plena interatividade.
Assim, a Fundação LAMF tem utilizado os mais modernos meios e redes sociais para
cumprir sua missão de “Ensinar a Aprender”.
É sempre importante ressaltar que todas as atividades da Fundação foram realizadas
sem custo algum para os participantes e de forma gratuita. Da mesma forma, os voluntários
que coordenaram as atividades, realizaram cursos ou palestras, também o fizeram sem
nenhuma remuneração. Assim, todas as atividades da Fundação foram gratuitas aos
participantes e sem qualquer remuneração aos docentes e coordenadores.
Em 2017, a Fundação recebeu várias doações, inclusive financeiras, constantes deste
relatório, o que demonstra a confiabilidade da Fundação. Essas doações foram feitas como
resultado das nossas atividades presenciais e online e divulgação de nossa missão através
das redes sociais.

2. Eventos realizados em 2017:
Janeiro

PROJETO RURAL UNIVERSITÁRIO – PROJETO VIVA – NA ESCOLA RURAL DE PIRAPORINHA
EM SALTO DE PIRAPORA, SP
• 20 a 27 de janeiro – período integral
• O Projeto Viva, realizado por estudantes universitárias, é uma iniciativa de caráter
social, promovida por universitárias de Sorocaba e Região e pelo Centro Cultural
Aclimação de São Paulo, Capital, que visa promover, durante as férias escolares,
atividades culturais e recreativas para crianças, adolescentes e pais de regiões
rurais, com o apoio da Fundação Luiz Almeida Marins Filho e grande apoio da

4

•

Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, através da Diretoria de Ensino
Fundamental da Secretaria da Educação do município.
Participantes: alunos, pais e comunidade do Bairro Rural de Piraporinha, Salto de
Pirapora, SP. Esse trabalho foi realizado por 30 estudantes universitárias.

Universitárias participantes do Projeto Rural, doação de livros e material didático à Secretaria Municipal de
Educação e para a escola rural de Piraporinha pela Fundação LAMF e vista do bairro de Piraporinha, Salto de
Pirapora, SP - janeiro 2017

NÚCLEO DE JOVENS EMPRESÁRIOS DO CIESP – CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO EM SOROCABA, SP
• 26 de janeiro
• Discussão com jovens empresários e sucessores sobre o papel do empresário na
educação e na formação das pessoas dentro do foco de sempre ensinar a
aprender.
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Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
• 03 de fevereiro – manhã e tarde
• Palestra e debates com todos os dirigentes e professores da rede municipal de
ensino de Votorantim, SP sobre os desafios da educação contemporânea.
• Participantes: todos os docentes e dirigentes da rede municipal de Votorantim, SP
SEXTAS DE APRENDER ONLINE
O PODER DO ENTUSIAMO E A FORÇA DE MOTIVAÇÃO PELA RAZÃO E NÃO PELA EMOÇÃO
• 24 de fevereiro – 11 horas - online;
• Tema: O Entusiasmo e sua etimologia
SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
• 24 de fevereiro – 16 horas – presencial
• Tema: Curiosidades sobre a última flor do lácio (21 de fevereiro–dia
internacional da língua materna – ONU)
• Professora Sônia Cano
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Março
LANÇAMENTO DA CAMPANHA EDUCATIVA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA “DORMIR POUCO:
O MAL DO SÉCULO XXI”
• A campanha, com a logomarca abaixo tem tido uma grande repercussão no meio
educacional e mesmo em toda a sociedade pela sua importância, relevância e
atualidade.
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Vários flyers e boletins online e impressos foram enviados durante todo o ano a escolas,
instituições, e nas redes sociais, iniciando com o “Você Sabia?”:
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DOAÇÃO DE LIVROS DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA FAMÍLIA BORBÓN PARA A
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOROCABA (SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DE
SOROCABA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALTO DE PIRAPORA, SP E
PARA A BIBLIOTECA DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABA
• No mês de março a Fundação fez a doação de parte do acervo bibliográfico
recebido em doação pela Família Borbón da seguinte forma:
o Parte do acervo de livros infantis para a Biblioteca Infantil de Sorocaba;
o Parte do acervo de livros infantis e didáticos para a Secretaria da Educação
de Salto de Pirapora, SP
o Parte do acervo de livros estrangeiros e de temas gerais para a Biblioteca
Municipal de Sorocaba
o Parte do acervo de livros científicos de engenharia para a Biblioteca da
Faculdade de Engenharia de Sorocaba

Ofício atestando recebimento do acervo pela SECULT - Sorocaba
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SEXTAS DE APRENDE ONLINE
• 03 de março – 11 horas - online;
• Tema: O que fazem as pessoas motivadas pela razão
SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
• 03 de março – 16 horas – presencial
• Tema: Sorocaba e Professor Xavier de Toledo
• Palestrante: Professor Dagoberto Mebius
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Abril
SEXTAS DE APRENDER ONLINE
• 07 de abril – 11 horas - online;
• Tema: A importância de pensar grande em tempos difíceis
SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
• 07 de abril – 16 horas – presencial
• Tema: Revisitando a Liturgia e sua importância
• Palestrante: Dom Rocco Fraiolli, OSB
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II CONGRESSO NACIONAL IBF DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR
• 29 de abril – 16 horas – São Paulo
• Instituto Brasileiro da Família
• Tema: Família: base para o desenvolvimento sustentável
• Palestrante: Luiz Marins
• Participantes: 150 educadores de todo o Brasil

Maio
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL FERNANDO PRESTES DE SOROCABA
• 05 de maio – 09 horas
• Discussão sobre ética e educação para dirigentes, docentes, pais e alunos da ETEC
SEXTAS DE APRENDER ONLINE
• 12 de maio – 11 horas - online;
• Tema: A importância de um desafio para a aprendizagem
SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
19

•
•
•

12 de maio – 16 horas – presencial
Tema: A Bioética e o mundo contemporâneo
Palestrante: Dra. Mônica M. Pereira da Silva – Doutora em Bioética pela USP
o 22 de maio – Dia internacional da diversidade biológica (ONU)

Junho

SEXTAS DE APRENDER ONLINE
• 09 de junho – 11 horas - online;
• Tema: A importância de ser o protagonista de sua própria história e cuidar de seu
desenvolvimento educacional
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SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
• 09 de junho – 16 horas – presencial
• Tema: A gastronomia sustentável e seus efeitos
o 09 de junho – Dia Internacional da Gastronomia Sustentável (ONU)
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ESCOLA DE PAIS DO BRASIL
• 17 de junho – 09 horas
• Congresso Nacional da Escola de Pais
• Discussão sobre Ensinar a Aprender na Família e na Escola e os desafios éticos da
contemporaneidade
• Auditório do Colégio Santa Cruz, SP
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS – ABEC
• 06 de março
• Discussão sobre ciência e educação com os editores das revistas científicas da
América Latina
• USP – Auditório da Faculdade de Medicina Veterinária
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Julho
PROJETO RURAL DE UNIVERSITÁRIO EM SALTO DE PIRAPORA
• 17 a 23 de julho
• Participação no Projeto Rural feito por universitárias de São Paulo, Sorocaba e
Região junto ao bairro rural Quintas de Pirapora, no município de Salto de
Pirapora, SP

As

Atividades com crianças e adolescentes
e entrega de material da Fundação LAMF à diretora da Escola Rural Quintas de Pirapora
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EXPOSIÇÃO SOBRE A IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO ESTADO DE SÃO PAULO E SOBRE A
IMIGRAÇÃO ALEMÃ PELO SISTEMA DE PARCERIA
• 12 a 25 de julho – Das 11 às 19 horas – diariamente;
• Espaço São Bento – Largo de São Bento, 144 – Sorocaba, SP
o A exposição, organizada pelo Instituto Martius-Staden de Cultura Alemã
mostrou desde o primeiro desembarque de imigrantes alemães no Estado
de São Paulo que ocorreu em 1827, no porto de Santos e o primeiro
assentamento oficial em Santo Amaro em 1829, hoje, um bairro da cidade
de São Paulo. A exposição constou de 50 painéis com fotografias,
ilustrações, dados, documentos e textos, apresentando os primeiros
colonos e suas ocupações iniciais, os empreendimentos trazidos pelos
imigrantes, as experiências religiosas, a vida comercial e aspectos sobre
educação saúde e vida cultural até 1930.
o A mostra apresentou ainda acontecimentos ocorridos durante a Primeira
Guerra Mundial, a Revolução de 1924 e a expansão rumo ao interior do
Estado.
▪ Uma segunda exposição resgatou ainda a experiência imigratória
baseada no sistema de parceria promovido pelo Senador Nicolau
Pereira de Campos Vergueiro no século XIX. Era uma forma de
contratação de mão-de-obra baseada na parceria, ou seja, no
chamamento de imigrantes europeus para substituírem, em parte,
o uso de mão-de-obra escrava. Os imigrantes buscavam, no Brasil,
melhores condições de vida. Essa modalidade de imigração teve
início na Fazenda Ibicaba (Limeira /Cordeirópolis), a partir de 1841.
Em um período de dez anos, aproximadamente 50 mil imigrantes
foram contratados por fazendeiros da então Província de São Paulo
para trabalhar na cultura do café. A empresa Vergueiro & Cia.
mantinha um escritório em Hamburgo e agentes de emigração em
Portugal, na Suíça e na Alemanha.
▪ A mostra ainda retratou o cotidiano de imigrantes alemães e suíços,
assim como a revolta dos colonos na Fazenda Ibicaba, fato que
registra a decadência do sistema de parceria, culminando com a
contratação dos italianos por jornada de trabalho.
▪ Tratou-se de interessante reunião de fatos históricos, que apontam
algumas das origens da construção do Estado de São Paulo nos
moldes em que conhecemos hoje.
▪ Essa exposição foi feita inicialmente para ser instalada no
BallinStadtAuswanderermuseum Hamburg – Museu da Emigração
de Hamburgo – agora foi traduzida ao português. Este museu é um
dos mais importantes da Alemanha no que tange à emigração
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europeia. Patrocinada pelo Instituto Robert Bosch e pela Fundação
Visconde de Porto Seguro a exposição abriga mais de 50 painéis. A
pesquisa empreendida por José Eduardo Heflinger Júnior em
arquivos europeus contou com o apoio da Swiss International Air
Lines, da Köhler Stiftung de Munique, do professor Gilberto
Calcagnotto (Hamburgo) e de João Luis Scholl.
A exposição que comemorou o Dia do Imigrante (25 de julho) contou com
centenas de visitantes de Sorocaba e região e foi alvo de grande repercussão na
imprensa e comentários elogiosos dos visitantes.
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Visitantes e cenas da cerimônia de abertura da exposição
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Agosto
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES – CENTRO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER
• O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI é uma unidade de
pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).
Foi inaugurado em 1982 e, desde então, atua na pesquisa e no desenvolvimento
em tecnologia da informação. A intensa interação com o setor acadêmico (por
meio de diversas parcerias em pesquisa), e com o setor industrial, (por meio de
vários projetos de cooperação com empresas, mantém o CTI no estado da arte em
seus principais focos de atuação, tais como: microeletrônica, componentes
eletrônicos, sistemas, mostradores de informação, software, aplicações de TI,
robótica, visão computacional, tecnologias de impressão 3D para indústria e
medicina, e softwares de suporte à decisão. Essa integração com a academia e com
o setor produtivo torna o CTI uma instituição capaz de atender demandas da
indústria, tornando-as temas de pesquisas, de forma a estimular um ciclo de P&D
diversificado, focado em prover soluções para o mercado.
• 02 de agosto – palestra presencial
• Palestrante: Luiz Marins
• Tema: Os desafios de ensinar a aprender num mundo em mudança e os aspectos
antropológicos na ciência e tecnologia.
• Participantes: cientistas e convidados do CTI do MCTIC

Vista aérea do CTI Renato Archer
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SEXTAS DE APRENDER ONLINE
• 11 de agosto – 11 horas - online;
• Tema: Por que eles não desistem? O papel da resiliência.

SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
• 11 de agosto – 16 horas – presencial
• Tema: O Mito da Eterna Juventude
o 12 de agosto – Dia Internacional da Juventude (ONU)
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ESCOLA DE PAIS DO BRASIL – NÚCLEO DE CAXIAS DO SUL, RS
• 14 de agosto – 20 horas
• Congresso Estadual da Escola de Pais e comemoração dos 50 anos da EP em Caxias
do Sul;
• Discussão sobre Ensinar a Aprender na Família e na Escola e os desafios éticos da
contemporaneidade

Setembro
SEXTAS DE APRENDER ONLINE
• 22 de setembro – 11 horas - online;
• Tema: Pare de ter dó de si próprio: os perigos da autocomiseração
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SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
• 22 de setembro – 16 horas – presencial
• Tema: A paz como caminho e os caminhos da paz
o 21 de setembro – Dia Internacional da Paz (ONU)
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Outubro
SEXTAS DE APRENDER ONLINE
• 13 de outubro – 11 horas - online;
• Tema: 10 coisas que só os muito amigos lhe dirão. Amizade e sinceridade no
mundo contemporâneo
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SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
• 13 de outubro – 16 horas – presencial
• Tema: Por um mundo mentalmente saudável
o Dia 10 de outubro – Dia Internacional da Saúde Mental (ONU)
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Novembro

SEXTAS DE APRENDER ONLINE
• 03 de novembro – 11 horas - online;
• Tema: Dê um show de competência e qualidade em sua vida

SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
• 03 de novembro – 16 horas – presencial
• Tema: O papel da filosofia no mundo contemporâneo
• Palestrante: Professor Aldo Vannucchi
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Dezembro
SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
• 15 de novembro – 16 horas – presencial
• Tema: O Princípio da Solidariedade
• Palestrante: Jovem Universitário Bruno Klesse
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3. Site da Fundação e Redes Sociais:
O site www.fundacaolamf.org.br recebe uma média mensal auditada de 8.700
visitantes/mês, o que resultou mais de 100.000 visitas durante o ano. Sabe-se que este
elevado número de acessos não é comum em sites de entidades sociais e culturais;
A página do Facebook – www.facebook.com/fundacaolamf - tem aproximadamente
2.500 seguidores (na data deste relatório) o que o coloca entre os mais visitados na
categoria.
A maior busca no site ou no Facebook da Fundação é por artigos sobre educação e
ensinar a aprender, além de acompanhar nossos eventos presenciais e online como as
Sextas de Aprender que têm uma média de 650 participantes online em cada edição.

4. Recursos Financeiros:
A Fundação tem seus recursos provenientes de doações de empresas e pessoas
físicas e também de direitos autorais doados pelos autores do livro “Superdicas para Ensinar
a Aprender” através da Editora SARAIVA. O saldo positivo final da Fundação em 19 de
dezembro de 2017 é de R$7.508,57.
No ano de 2017, a Fundação recebeu doações das seguintes empresas, entidades, e
pessoa física, todas depositadas diretamente pelos doadores na Conta Corrente da
Fundação no Banco Bradesco:
DATA

EMPRESA/ENTIDADE

VALOR

01/02/2017
06/03/2017
05/05/2017
25/07/2017
22/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
29/08/2017
15/09/2017

CIESP – Centro das Indústrias do ESP - Núcleo Sorocaba
ABEC – Associação Brasileira de Editores Científicos
APM da Escola Técnica Estadual Fernando Prestes de Sorocaba
Escola de Pais do Brasil – Central
Escola de Pais do Brasil – Núcleo de Caxias do Sul, RS
Pastoral da Família de Anápolis, GO
ARS Sorocaba Informática Eireli
Santuário Nacional de Aparecida
Karina Júlia Carmona

R$1.000,00
R$800,00
R$100,00
R$2.000,00
R$3.000,00
R$600,00
R$1.000,00
R$1.000,00
R$350,00

TOTAL

R$ 9.850,00
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5. Conclusão:
A Fundação LAMF neste ano de 2017 realizou suas atividades sempre respeitando
seu foco estatutário de “Ensinar a Aprender” e acredita ter cumprido essa missão.
Ensinar a aprender consiste num conjunto de procedimentos pessoais (atitudes e
comportamentos), métodos e técnicas que as pessoas devem aplicar na sua vida diária, para
conseguir ter uma educação permanente ou continuada. A Fundação quer ensinar esses
meios para as pessoas, para que elas apliquem na vida diária.
A Fundação está à disposição de toda a comunidade, para colaborar com as
atividades de aprendizagem, visando ensinar a aprender.

Sorocaba, SP, dezembro de 2017

Prof. Mário Biazzi
Presidente da Diretoria Executiva

Prof. Antonio Carlos Bramante
Presidente do Conselho Superior
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