
  Nos meses de março e abril, famílias, assistente social e 
coordenadora reuniram-se para conversarem sobre 
comportamentos, oportunidades e vivências importantes que os 
filhos têm hoje e que farão diferença na vida futura. 

O objetivo principal da primeira reunião foi esclarecer as 
regras da instituição para que todos possam conviver de forma 
harmoniosa. Geralmente, são regras simples que facilitam o 
trabalho no dia a dia e geram resultados importantes. Dentre as 
várias discussões procurou-se levar às famílias a importância de 
respeitar horários de entrada e saída, o uso do uniforme, os 
cuidados com a higiene pessoal, a assiduidade, a comunicação, os 
sistemas de acompanhamento nas oficinas e a agenda de reuniões. 

Aconteceram 2 outros encontros, estes chamados de 
Encontros Temáticos. O primeiro deles teve a participação de uma 
psicóloga, Andreia Araújo, que conversou com os pais sobre” O 
quê falar e como falar sobre sexo com o meu filho”! 

A escolha do tema foi sugestão das próprias famílias, que 
relataram ter frequentes dúvidas sobre “como” e “o quê” pode ser 
falado com os filhos quando o assunto é “sexo”.  

A preocupação comum dos pais é que gostariam que seus 
filhos fossem mais bem preparados do que eles foram e que vivam 
sua sexualidade de forma mais consciente. No entanto, não têm 
conhecimento e não sabem como fazê-lo. Entendem que educação 
sexual é um processo para a vida inteira, e a palestrante Andrea 
abordou o tema com técnica e profissionalismo, sendo capaz de 
tranquilizar os pais trazendo informações esclarecedoras e métodos 
simples para se iniciar uma conversa sobre o assunto.  
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Andrea deixou os pais à vontade, tanto que participaram 
intensivamente trazendo suas experiências e esclarecendo suas 
dúvidas. 

O II Encontro tratou da relação Semente Esperança – 
Famílias. 

A coordenadora Priscila Graner trouxe o tema buscando uma 
cumplicidade, entre entidade e famílias, com o objetivo de um 
melhor desenvolvimento social e cultural das crianças e 
adolescentes. 

Os pais acreditam que seus filhos sem estudo não chegarão a 
lugar algum. Sabem que muitas oportunidades que eles não 
tiveram, seus filhos estão vivenciando e, apesar de muitos deles 
não terem formação e até mesmo condições para auxiliar seus 
filhos, colocaram-se disponíveis e abertos a contribuir, para que um 
futuro melhor seja possível. 

A “Escola” foi citada unanimemente como a instituição 
facilitadora e parceira na educação e formação dos jovens. Para que 
isso realmente aconteça, é preciso uma mudança de postura em 
relação à escola. Esta tem que ser vista como aliada na formação. 

O comprometimento e a valorização da escola deve começar 
dentro da família de cada criança, pois somente assim entenderão a 
sua importância. Não adianta apenas, fazer a matrícula no início do 
ano e garantir a vaga na escola perto de casa.  

Cabe aos pais participar das reuniões e eventos escolares, 
estimular o estudo, interessar-se pelo dia a dia das crianças, manter 
contato frequente com o professor e ver nele um aliado do 
desenvolvimento do filho. 

Com olhos atentos, e ao mesmo tempo pensativos, saíram da 
reunião compreendendo que acima de tudo precisam se aproximar 
de seus filhos e participar mais das atividades que os cercam. 
Dessa maneira, poderão prevenir situações de risco e projetar 
condições de sucesso.  
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 Carinho e atenção são os combustíveis para uma vida 
melhor! 
  Durante as comemorações da Páscoa, o Semente 
Esperança recebeu a visita da ONG Human Needs e de 
funcionários da empresa Elektro.  
 

                     

                                                                 
Alguns dias se passaram, e como boas surpresas não tem 

data para acontecer, nossas crianças receberam as carinhosas 
lembranças do casal Sr. Roque e D. Lê. Um casal, quase 
centenário, que não esquece de nossas crianças apesar das 
dificuldades que a vida lhes impõe.  

Ambos enviaram pequenas trouxinhas em forma de coelho,  
repletas de ovinhos e carinho. 

 

      
Pequenos gestos que fazem a alegria de todos! 

 
     

Páscoa  e 
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   O cenário político e econômico do país e suas 
implicações na captação de recursos e realização de eventos 
têm sido temas de discussões recorrentes nas reuniões entre 
funcionários, voluntários e diretoria.  

A economia retraída tem levado as pessoas a 
consumirem menos e de forma mais racional. Estes e outros 
aspectos têm impactado as Organizações Sociais, que utilizam 
recursos oriundos de eventos beneficentes, Nota Fiscal 
Paulista e outros meios para complementação orçamentária.  

O Semente Esperança, buscando alternativas, cadastrou-se 
no CUPONG, um APP (aplicativo de celulares Apple e Android) 
de doação de cupons fiscais a entidades sociais por meio do 
programa da Nota Fiscal Paulista. Assim sendo, além dos 
estabelecimentos comerciais parceiros, todo residente no Estado de 
São Paulo pode doar, do seu próprio celular, seus cupons fiscais. 

A doação pode ser efetuada de três maneiras: 
- Realizando a leitura do código de barras do modelo novo dos 
cupons fiscais; 
- Digitando os dados do cupom fiscal; 
- Tirando uma foto do cupom fiscal; 

O doador também escolhe a entidade social que deseja 
apoiar. As doações são processadas sem nenhum custo para ambas 
as partes (doador e entidade social). 

O Semente Esperança está apto a receber doações do 
programa da Nota Fiscal Paulista e já está com o cadastro no site: 
http://cupong.me 
 
 

Transforme agora mesmo suas compras em 
solidariedade!! 

 
 
 
 

  

CUPONG 

 

http://cupong.me/
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Em função do ano difícil que estamos enfrentando, 
o evento Compras do Bem, que estava programado para 
acontecer de 16 a 19 de junho de 2016, foi 
CANCELADO! 

Vamos encontrar outras fontes de recursos, pois os 
projetos não podem parar e estamos com a construção da 
nova sede em pleno ritmo, como podem ver nas fotos 
abaixo!  

       

     
 

               
  Figura 2. Fase atual da obra da nova sede. 

 
 
A alternativa será realizarmos eventos menores, procurar 

outros parceiros e investir em nosso bazar permanente, que 
está funcionando praticamente todos os dias da semana. 
 

Evento 

Cancelado 
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Festa da Família 
No dia 19 de junho está marcada a Festa da família! Um 

momento de integração em que pais, filhos, educadores, 
voluntários e visitantes poderão se divertir e confraternizar. 

Será realizada no Parque Ecológico de Campinas das 
10h as 12h. 

As atividades recreativas estão sendo programadas para 
que seja uma manhã alegre e muito agradável! 

 

Bazar de Natal 
Nosso evento de final de ano está programado e será no 

Country Club de Valinhos, no dia 26 de novembro.  

Eventos 

Confirmados 
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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. 


