
 

SANTI DE PORTAS ABERTAS 2018 

CONECTANDO INICIATIVAS E AÇÕES PARA UM MUNDO MELHOR 

  

O que é? 

O Santi de Portas Abertas é um evento vinculado ao SantiSustentável, cuja organização e 
realização acontecem de forma colaborativa e voluntária por pessoas da Comunidade Santi: 
pais, equipe, alunos, amigos e convidados. 

Como será o Santi de Portas Abertas 2018? 

a. Exposição de projetos e iniciativas 

Ações transformadoras que visam à melhoria do mundo e o envolvimento das pessoas em 
pequenos e grandes projetos que contribuem para a sociedade estão se multiplicando! 
Abriremos as portas da Santi para um sábado de trocas de experiências: pais, parceiros e 
convidados. Um espaço com stands em que cada um possa contar sobre a sua iniciativa, 

fazer conexões, inspirar e gerar novas ideias. 

b. Feiras de troca 

Além disso, teremos um espaço para trocas: uniformes, brinquedos e livros de literatura 
infantil, infantojuvenil e adulto. Vamos envolver as crianças nessa mudança de hábito. 

Quando será? 

Dia 14 de abril, Sábado, das 9h às 13h na Escola Santi. 

Como participar do evento? 

1. Quero compartilhar minha experiência e iniciativa para um mundo melhor! 

Criaremos um espaço de exposição e troca de experiências e iniciativas que visam à 
melhoria do mundo. Clique aqui e inscreva a sua ação! As inscrições serão aceitas até o dia 
02/04. Os projetos serão selecionados e confirmaremos a sua participação até o dia 06/04. 

2. Serei voluntário! 

Clique aqui para fazer parte de grupo organizador do evento. Faremos um encontro dia 
12/03, das 7h30 às 8h30, para conversar sobre o evento e definir as atribuições dos 

voluntários. As inscrições serão aceitas até o dia 08/03. 

São atribuições deste grupo: 

 Divulgar e sensibilizar a comunidade para participar do evento 
 Planejar e organizar o evento 
 Organizar o espaço na sexta-feira, véspera do evento 

https://docs.google.com/forms/d/1UlZBSBsiH0H65zZP5_egu7TauPlLoz8Q4uIMtk-qla4/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/12dRU_ulsDoLZWYv9AEJXzNr3F540jHh2XCBWMfsPbM8/viewform?usp=send_form


 Acompanhar a realização do evento 

Camila De Mauro (coordenadora de eventos e atividades extracurriculares da Santi) dará 
suporte ao grupo, esclarecendo dúvidas e dando as orientações necessárias. Os voluntários 
poderão se reunir no espaço da escola para planejar as suas ações, caso tenham 
necessidade. 

Sinta-se à vontade para compartilhar esse comunicado com amigos, conhecidos e outros 
agentes de transformação! Multiplique essa ideia e traga pessoas para fortalecer as ações 
para um mundo melhor. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

  

Atenciosamente, 

EQUIPE SANTI 

 


