
 

 2016 começa e com ele trazemos nossos desafios, sonhos, 

esperanças e todo o amor para poder transformar, a nós mesmos e 

àqueles que convivemos! 

As atividades retornaram após um período de planejamento e 

mudanças em nosso espaço físico, para atender melhor as crianças 

e adolescentes. 

As expectativas e os desafios para o novo ano são inúmeros! 

Começando com o cenário econômico recessivo que tem o 

potencial de reduzir as contribuições de empresas e pessoas físicas; 

somadas às mudanças nas políticas públicas, com encurtamento de 

verbas e financiamentos e, o desembolso para a construção da nova 

sede, na qual está sendo depositada muita energia e trabalho. 

Apesar disso tudo, é gratificante ver o empenho dos trabalhadores 

na construção e, em todas as etapas vencidas. Muitos comemoram 
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conosco a concretagem dos pisos, a subida das paredes, a passagem 

das tubulações, aguardando o momento de podermos ter um espaço 

adequado e feito com atenção, compromentimento e muita 

responsabilidade. 

É possível perceber a dimensão que essa mudança terá na vida de 

colaboradores, voluntários e principalmente, de nossas crianças. 

         

       

Etapas da obra e os colaboradores em suas rotinas de trabalho. 
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No início de ano, nossas crianças e adolescentes foram 

surpreendidos pelas lembranças enviadas pelo casal Lê e 

Roque! Um casal de voluntários que vive há anos em São 

Paulo, e frequentemente alegra a todos com sua valiosa atenção 

e constante carinho. 

As dificuldades, que a idade lhes impõe, não foram obstáculos 

para cumprir a vontade de presentear as crianças. 

Confeccionaram uma linda cestinha feita com palitos de sorvete e 

uma carinha feliz, cheias de guloseimas!  

            

                      

 

Este casal é um exemplo para todos nós! Não temos como 

agradecer todo trabalho e carinho! 

Solidariedade 

não tem idade! 



4 

Começamos o ano apresentando a toda a equipe de 

funcionários, diretoria e voluntários o resultado do 

trabalho desenvolvido em 2015, o Planejamento 

Estratégico - que servirá de guia para os próximos anos no 

Semente Esperança. 

Com a Missão, Visão e Valores temos nosso modelo de 

governança fortalecido e a convicção que podemos 

colocar em prática as estratégias para atrair recursos humanos e 

financeiros, essenciais para que a Instituição atinja os resultados. 

O objetivo da divulgação desse trabalho é que todos os envolvidos 

com a Instituição - Colaboradores, Diretoria, Voluntários, Famílias  

e Parceiros – possamos trabalhar juntos e sermos a ponte entre o 

sonho e a realização! 

Nossa Missão  

Acolher crianças, adolescentes e 

famílias em situação de 

vulnerabilidade social, criando 

condições para que possam exercer 

a plena cidadania e se tornem 

protagonistas de sua história.    

 

Nossa Visão 

Crianças e adolescentes protagonistas, famílias fortalecidas e 

autônomas 

Nossos Valores 

Acolhimento                                          

Comprometimento 

Coerência            

Transparência 

      

Missão, Visão e 

Valores 
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Férias todos merecem! É tempo de renovar energias, pensar 

nas ações que deram certo e corrigir aquelas que não 

aconteceram conforme imaginávamos! 

Janeiro foi um mês importante porque foi possível planejar as 

atividades, buscar novas ideias e novos desafios. 

Muitas de nossas crianças retornaram e várias outras começaram 

uma nova jornada, com seus sonhos, expectativas, medos e 

alegrias. Temos atualmente 90 crianças entre 6 e 14 anos. 

                 

Algumas atividades recreativas foram desenvolvidas com as 

crianças, enquanto coordenadores e educadores planejavam o ano!  

     

 

Retorno às 

atividades 
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Em 2016, a coordenadoria pedagógica, junto aos educadores, 

definiu as várias oficinas a serem oferecidas. De modo geral, estão 

sendo seguidas as orientações do Ministério de Desenvolvimento 

Social para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, para crianças de 6 a 14 anos. Tais orientações estão 

baseadas em 3 eixos norteadores: Participação, Direito de ser e 

Convivência e, a partir desses eixos foram desenvolvidos os 

programas e englobadas as oficinas: 

Programa Arte e Cultura: Percussão, Coral, Ballet, Dança de 

Rua, Criarte, Artes Manuais 

Programa Semeando Saber: Informática, Culinária, Atualidades,  

Patrulha do Bem e Hora da Lição 

Programa Corpo e Mente Saudável: Eu sei cuidar do meu corpo, 

Esportes, Recreação e Jogos Educativos 

 

Algumas dessas oficinas já aconteciam, mas outras são novidade, 

tais como:  

Culinária:  aprendem a preparar os ingredientes e executar as 

receitas. É uma oficina solicitada há tempos pelas crianças; 

Eu sei cuidar do meu corpo: Importante para trabalhar hábitos de 

higiene e até mesmo discutir questões sobre a sexualidade; 

Hora da lição: importante para valorizar a escola e auxiliar as 

famílias que encontram dificuldades para acompanhas as lições dos 

filhos. Semanalmente, as crianças trazem suas lições e recebem as 

instruções de educadores e voluntários;  

Esportes: Mostrar a importância de atividades físicas para a saúde e 

o bem-estar. 

Mil Histórias: Com a participação de uma contadora de histórias, 

as crianças vão para nossa biblioteca e ouvem histórias apropriadas 

à idade e as representam por meio de desenhos ou textos curtos.  
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Mil Histórias 

 

    

 

Hora da Lição 

 

     

Culinária 

 

Momentos registrados durante as oficinas: 
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O Bazar começou de forma modesta, mas constitui-se 

num importante recurso financeiro para a Instituição. 

Visando melhorar o rendimento gerado, abriremos de 

3ª a 6ª feira, das 10 às 16 hs, permanecendo fechado 

apenas às segundas-feiras.   

São muitos os voluntários envolvidos e a escala de 

trabalho é intensa, pois é preciso selecionar, colocar 

preço, arrumar prateleiras, araras e principalmente, 

atender nossos clientes que vêm em busca de roupas, 

utensílios, brinquedos de qualidade e preços justos. 

Além de abrirmos durante a semana, procuramos mensalmente 

abrir aos sábados. Assim, atendemos aqueles que trabalham o dia 

todo e não podem visitar o bazar nos horários de funcionamento 

semanal! 

Para que tudo isso aconteça, novos voluntários são sempre bem-

vindos! 

Abriremos, sábado dia 19 de março das 9 h às 13h. 

Da forma que trabalhamos, podemos suprir algumas demandas e 

minimizar os problemas resultantes da queda de arrecadação em 

outros segmentos. 

Venha conhecer! 

 

  

Bazar com novo 

dia de 

funcionamento 
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Eventos 2016 

Os eventos constituem-se em uma importante fonte de recursos 

financeiros. 

Já temos agendado os 2 principais eventos do Semente Epserança 

16 a 19 de junho - 3º Compras do Bem 

Acontecerá, como nos anos anteriores, no Buffet Vila Flor! 

Reservem a data para poderem comprar produtos de qualidade a 

preços muito acessíveis! 

Este ano teremos novidades e em breve comunicaremos! 

26 de novembro - Bazar de Natal 
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Informativo Semente Esperança – Expediente 

Créditos dos textos: voluntários e colaboradores 

Centro Sócioeducativo Semente Esperança 

Rua Ubirama, 372, Jardim Baronesa, Campinas 

Fone: 19 – 3252-2712 

E-mail: semente.esperanca@hotmail.com 

Site: www.sementeesperanca.org.br 

 

 

 

 
Como você pode colaborar? 

  

 Para o dia-a-dia:  

Roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros e 

utensílios domésticos, novos ou usados em bom estado, 

e alimentos em geral. 

Para o crescimento da entidade:  

Torne-se um sócio contribuinte e venha participar, sendo 

voluntário, acompanhando as reuniões da diretoria, 

enfim, ajudando-nos a construir um futuro melhor para 

nossas crianças e adolescentes. 


