
ESPM promove integração dos novos alunos por meio da responsabilidade social  
Cristiane M. Sampaio 
 
A ESPM, dando continuidade ao seu projeto de gerar integração dos novos alunos por meio de 
ações diferenciadas, está promovendo, no dia 8 de março (quinta-feira), o Trote Solidário.  
O Trote Solidário é composto por diversas atividades com foco na responsabilidade social, 
entre elas: 
 
1) A atuação direta com a ONG Ação Criança, envolvendo os alunos com a realidade social da 
infância brasileira e suas necessidades de inclusão. 
 
O Prof. Fred Lúcio, da ESPM Social, comenta a importância de integrar os novos alunos ao 
contexto social do Brasil, "Ouvir, entender, aprender e ensinar novas perspectivas da realidade 
é o princípio dessa ação que é de extrema relevância para o contato, o conhecimento e o 
entendimento da realidade social do nosso País por parte dos estudantes”. 
 
2) Além disso, a ESPM, juntamente com a Ótica VENTURA, realizará teste de acuidade visual 
nas crianças da ONG Ação Criança. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
disponíveis no último relatório de acuidade visual do Projeto Olhar Brasil, do Ministério da 
Saúde, existem 153 bilhões de indivíduos cegos no mundo por problemas de visão não 
corrigidos e os problemas têm relação direta com o baixo desempenho escolar de crianças e 
adolescentes. 
 
Todas as crianças serão submetidas ao teste de acuidade visual, aplicado pelos alunos da 
ESPM por meio de atividades lúdicas. Os alunos serão capacitados pela ótica para a realização 
dos testes. As crianças que apresentarem dificuldades serão encaminhadas a oftalmologistas e 
as que necessitarem de óculos, ganharão as armações e as lentes da Ótica VENTURA.  
 
3) E, junto ao artista plástico Rodrigo Machado, cujo trabalho é reconhecido 
internacionalmente, as crianças terão workshops de artes e produzirão uma tela que será 
doada para a ONG.  
 
“Para a ESPM é extremamente relevante que o universitário passe os anos de sua vida 
acadêmica em um ambiente que não apenas ensine a teoria e a prática de sua futura 
profissão, mas, que estimule o exercício da cidadania, forme indivíduos e profissionais que 
atuem de forma responsável e com a consciência de que podem fazer a diferença na 
sociedade.”, declara o Prof. Ismael Rocha – Diretor Acadêmico da ESPM - Graduação SP. 
 
Sobre a ESPM 
 
A Escola, fundada em outubro de 1951, por Rodolfo Lima Martensen, nasceu como “Escola de 
Propaganda de São Paulo”, e contou com o apoio decisivo de um grupo de publicitários da 
época e de Pietro Maria Bardi, diretor do Masp. No ano seguinte, a primeira turma de alunos 
ingressava na escola. A ESPM é uma instituição sem fins lucrativos, considerada centro de 
excelência no ensino de Marketing, Comunicação e Gestão. Atualmente está presente em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 
 
Fonte: Clicnews [Portal].  
Disponível em: <http://www.clicnews.com.br/>Acesso em 8 mar. 2012. 
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