
FunDay: muito mais que uma oportunidade de ajudar 

 
“Atualmente, estamos tão acostumados a viver em nossas bolhas sociais que nos 

esquecemos de olhar para outras realidades e, quando se faz trabalho voluntário, você 

abre sua mente.” - Sofia Alves 

 

À medida em que o FunDay deste ano se aproxima, com a promessa de uma incrível 

volta ao estilo presencial, acreditamos já estar na hora de fazer um lembrete sobre o que o 

evento realmente significa. 

 

A palavra FunDay é simplesmente muito curta para expressar todo o sentido por trás 

desse evento. Semanas de planejamento, incontáveis decisões a serem feitas, muito trabalho 

duro, inacabáveis complicações e frustrantes caminhos sem saída, tudo terá o resultado em uma 

única manhã. Se o processo é tão desafiador, por que nós, alunos do segundo ano do High 

School Canada, investimos todos os nossos esforços em fazer esse dia possível? 

 

A resposta para essa questão é bastante óbvia e, ainda assim, muito difícil de ser posta 

em palavras. Para pessoas de fora - aquelas que não estão aqui trabalhando nos bastidores -, 

deve estar claro que nosso propósito com o FunDay é ajudar o próximo com a manhã que 

organizamos. Entretanto, o dia em si não representa muito além da ponta do iceberg. O FunDay 

é mais do que uma tradição entre os alunos do High School que se juntam para atingir um único 

objetivo; é mais do que um evento organizado para dar aos alunos e professores a oportunidade 

de interagirem uns com os outros; e é mais do que uma forma de apoiar causas sociais 

relevantes. O FunDay é uma combinação dos três e muito mais: é um pouco de cada um que 

está por trás dele.  

 

Para entender o real significado do FunDay, é necessário, contudo, saber sua história. 

Sendo assim, embarque conosco em uma viagem ao passado para saber como tudo começou.  

 

A inspiração para o evento não nasceu em Belo Horizonte ou mesmo no Brasil. Ela 

veio do Canadá, de um homem chamado Terry Fox. Após ter uma das pernas amputada em 

função de um câncer, aos 18 anos, ele partiu em uma corrida documentada pelo país na década 

de 1980, visando arrecadar dinheiro e conscientizar as pessoas acerca da causa. Infelizmente, 

sua Marathon of Hope (Maratona de Esperança, em português), como era chamada, teve de ser 

abandonada 143 dias e 5 373 quilômetros depois, pois a doença havia se alastrado para seu 

pulmão e Fox teve de ser levado ao hospital. Pouco tempo depois, ele faleceu, mas seu legado 

ainda vive, uma vez que, desde 1981, a Terry Fox Run (Corrida de Terry Fox, em português), 

uma pequena versão da original, tem sido adotada por escolas e instituições do mundo todo.  

 

Inspirada por essa prática, a coordenadora do Programa High School Canada, em 2016, 

Sheila Leão, decidiu promover algo semelhante, a fim de arrecadar doações anuais para a causa 

do câncer. Ao discutir a ideia com os alunos e supervisores do Santo Agostinho, foi definido 

que seria organizada uma manhã com diferentes atividades, jogos e esportes, a qual se tornou 



realidade no ano seguinte. Surpreendentemente, o evento já iniciou-se com uma excelente 

resposta da comunidade escolar. Naquele ano de 2017, foram arrecadadas, nada a mais nada a 

menos, do que 1200 fraldas. 

 

   

 

Nos primeiros três anos, o FunDay ocorreu em uma manhã de sábado, em abril ou maio, 

com o propósito de arrecadar doações para o Instituto Mário Penna, que oferecia tratamento de 

câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ao longo desse período, os membros do High 

School trabalharam lado a lado ao DEPAS, para fazer com que o evento, feito por estudantes 

e para estudantes, tivesse o maior impacto possível. Além disso, conquistamos a participação 

de muitos professores, os quais acreditam que essa é uma “boa oportunidade para interagir com 

seus colegas, com os alunos”, como dito por Beth Sant’Anna, que tem participado do FunDay 

desde a primeira edição.  

 

    

 

Em 2020, o que teria sido a quarta edição do FunDay, houve o cancelamento do evento 

em decorrência da pandemia do COVID-19, sem uma previsão de quando o evento aconteceria 

novamente. Nesse cenário de incertezas, o ano de 2021 chegou trazendo grandes expectativas 

sobre seu possível retorno, que exigiria uma solução criativa por parte da equipe do High 

School. “Tivemos que reinventar o FunDay”, como definiu muito bem Lúcia Helena, uma das 

organizadoras da edição passada. Uma inovadora versão online foi a saída encontrada - “Foi 

uma decisão corajosa, [...] mas era necessário manter a tradição”, disse Sheila.  

 



 O FunDay daquele ano aconteceu como uma forma de potencializar a campanha 

“Agostinianos Contra a Fome” e a comunidade da escola foi convidada a entregar cestas 

básicas no Colégio Santo Agostinho, na data agendada. O resultado foi um sucesso: 117 delas 

foram coletadas.  
 

 
 

Entretanto, esse drive-through foi apenas uma fração do que aquela edição significou. 

Com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para a causa, os alunos do High School Canada 

montaram diversas atividades online, como jogos, competições e uma live, dos quais outros 

estudantes e professores participaram. “[A edição] foi um desafio, mas foi recompensador vê-

la tornar-se um sucesso. Eu amei fazer parte disso”, declarou Lucas Tavares, um dos alunos do 

High School de 2021, responsáveis pelo evento. Outra organizadora, Gabriela Caldas, 

compartilhou uma lição valiosa: “O ponto mais importante do FunDay do ano passado foi 

[aprender] que barreiras sempre existirão, mas se conseguimos fazer as coisas funcionarem 

online, somos capazes de fazer qualquer coisa funcionar”. 

 

 

 

Após realizarmos uma série de entrevistas com ex-alunos do High School que fizeram 

o FunDay 2021 possível e com professores que vêm participando das últimas edições, 

compilamos algumas citações as quais ilustram a sua importância: 

 



● “[O FunDay] nos uniu. Já éramos próximos, mas ficamos mais ainda. Pensar em 

quantas pessoas estávamos ajudando realmente nos motivou. É uma situação em que os 

dois lados ganham: você doa para ajudar os outros e se diverte.” - Giulia Freitas, aluna 

da turma de 2021 do High School Canada.  

● “A integração entre vocês [estudantes] é muito boa e saber quanta diferença vocês 

podem fazer é ótimo também.” - Humberto Azambuja, professor de física. 

● “Mesmo sendo jovens, nós podemos ajudar uma enorme quantidade de pessoas se nos 

juntarmos e trabalharmos como um só.”- Gabriela Caldas, aluna da turma de 2021 do 

High School Canada.  

● “Saber como é o mundo à nossa volta e ajudar aqueles que precisam é muito 

importante.” - Alex de Oliveira, professor de física.  

● “Nós estávamos todos trabalhando juntos para fazer algo bom, trabalhando duro por 

um propósito maior.” - Sofia Alves, aluna da turma de 2021 do High School Canada.  

● “Esse não é um evento acadêmico, mas sim um evento educacional que faz todo mundo 

interagir com as necessidades de cada um; é sobre formação humana no ambiente 

escolar.” - Beth Sant’Anna, professora de matemática. 

● “Não saímos do FunDay com a mesma visão de antes.” - Daniel Coscarelli, professor 

de biologia. 

 

Tendo em vista tudo o que foi abordado, um modo apropriado de resumir o significado 

completo do FunDay seria, mais uma vez, citar o testemunho de Sheila: 

“Fazendo as pessoas refletirem sobre os seus próprios papéis no mundo, o FunDay é uma 

experiência que te ajuda a descobrir quem você é e para o que você está aqui. É muito 

enriquecedor para os estudantes. O evento aumenta a conscientização dos dons que você tem e 

de como você pode usá-los para ajudar as pessoas ao seu redor. Quando você encara uma 

realidade que não é a sua, você se torna capaz de refletir sobre essas questões.” 

Se nós pudéssemos expressar o que descobrimos sobre o FunDay ao longo do processo 

de produção deste artigo em apenas algumas palavras, afirmaríamos que ele se trata de 

companheirismo, interação e aprendizado. É consciência e mobilização, porém, mais do que 

tudo, o FunDay é recompensador e enriquecedor. 

 

Afinal, como Sheila afirmou, novamente de maneira assertiva, “Nós fomos criados para 

algo mais, nos sentimos completos quando ajudamos os outros. Temos que ajudar, não para 

podermos nos gabar disso, mas simplesmente para ajudar. Não somos autossuficientes. Isso 

não é sobre nossa vaidade, é sobre sermos capazes de nos divertir”. De qualquer forma, “o 

FunDay é apenas um dia. Pessoas que não estão acostumadas a ajudar os outros podem fazê-lo 

de um jeito fácil, enquanto se divertem”, apontou Lucia. 

 

Para concluir nossa contemplação da história e do significado dessa tradição, 

gostaríamos de convidar todos vocês, leitores, a se tornarem parte desse movimento e se 

inscreverem para o FunDay deste ano. Em 2022, a manhã do dia 14 de maio marcará a união 

de tudo o que temos aprendido ao longo dessa jornada de seis anos, tanto online, quanto 



presencialmente. Portanto, fiquem atentos para mais informações sobre a volta especial do 

FunDay ao seu formato original, por meio da nossa conta no Instagram (@fundaycsag). 

Ajudem-nos a fazer a diferença! 

 

Cecília Ferreira e Luíza Silva 

 

 

  

 

    

 


