
      
 

       Recebemos no Semente a visita da querida 
Angela Gonzaga de Souza que esteve conosco 
de 2005 à 2013. Atualmente, está com 18 anos 
e faz um curso técnico de Contabilidade, na 
Etec Bento Quirino. 
Angela conversou com a Bel Geise, voluntária 
responsável pela oficina de Mosaico, da qual 
ela participou entre 2011 e 2013. Contou que 
tem ótimas lembranças dos anos vividos no SE 
e das oficinas que participou: Bijuteria, 
Mosaico, Informática, Balé, Coral e Teatro. 
Lembrou-se de uma vez que os adolescentes 

foram os responsáveis por escrever, montar uma peça de teatro e compor um 
Hiphop para cantarem na apresentação do final do ano. Reconheceu que o SE 
mudou muitas coisas em sua vida, fazendo-a querer ajudar outras pessoas 
também. 

Segundo Angela, uma experiência marcante foi quando o professor de 
informática na época, o Júnior, junto com o grupo de adolescentes 
consertaram 4 computadores e doaram a um orfanato. Além de instalar os 
equipamentos, puderam ensinar as crianças a usar.  

Em outra ocasião, o Coral fez uma apresentação no hospital Boldrini e 
depois, puderam brincar com algumas crianças. 

Outra boa lembrança foi quando a Romilda, professora de bijuteria e 
artesanato, junto com as crianças, confeccionaram coelhos de tecido na Páscoa 
e levaram de presente em um asilo. Angela está feliz com o rumo que sua vida 
tomou, graças à experiência e aprendizado que o SE lhe ofereceu nesses anos. 

Foi muito bom receber a visita da Angela! 
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O Semente Esperança participou com seu grupo de Percussão, do Dia 

Nacional de Combate ao abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes. 

O Dia “18 DE MAIO”, como é conhecido o evento, é uma conquista 
que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no 
território brasileiro e que já alcançou, nesses 15 anos, muitos municípios do 
nosso país.  

A cada ano tem sido registrado uma adesão maior de municípios na 
mobilização em torno do “18 de Maio” por meio de caminhadas, audiências 
públicas, debates nas escolas, concurso de redação nas escolas, exibição de 
filmes e debates, realização de seminários e oficinas temáticas e de prevenção 
a violência sexual. 

A proposta do “18 DE MAIO” é destacar a data para mobilizar, 
sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em 
defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes.  

 

     

 

     

 

É preciso garantir a toda criança e adolescente o direito ao 
desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura e protegida, livres do 
abuso e da exploração sexual.  

 

  

“18 de Maio” 
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O Dia do Desafio, promovido pelo SESC, é uma campanha 

internacional de incentivo à prática regular de atividades físicas em benefício 
da saúde. É uma iniciativa de várias instituições sensíveis à promoção da 
qualidade de vida. 

Em todo o Brasil, várias modalidades tomaram conta das ruas, parques, 
praças, escolas, empresas e universidades. 

Nossos jovens participaram, junto com a educadora Nívia.  
Foi um momento importante porque tiveram contato com esportes 

diversos, podendo praticar alguns que nunca haviam praticado. 
O interesse pelos jogos de tênis é muito evidente entre nossos jovens. 

Todas as vezes que têm a oportunidade de praticar, pegam logo as raquetes! 
 
 
 
 

                   
 

     

 

  

Dia do 
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 Faleceu no dia 02 de junho, nosso presidente Luis Carlos da Silva. 
Homem de incansável luta para que nossas crianças e jovens pudessem ter 
uma vida mais digna. Começou a trabalhar conosco em 2004 e foi também 
diretor e vice-presidente. 
 Durante sua gestão, entre tantas ações, amadurecemos a ideia da 
construção da nova sede, provisionamos recursos e começamos a transformar 
esse sonho em realidade. Infelizmente, Luis não verá essa obra concluída, mas 
trabalhou ativamente para ver o sonho concretizado. Enquanto pode, 
acompanhou todas as etapas da construção. E comemorava cada parede 
erguida! 
 Nos dias que se seguem, não estará mais conosco, mas permanecerá 
para sempre em nossas memórias e terá, eternamente, nossa gratidão. Onde 
quer que ele esteja, estará vibrando com todas as conquistas do Semente 
Esperança, uma instituição que ele ajudou a construir. E caberá aos que 
seguem esse caminho, continuar o legado deixado por ele e fazer um trabalho 
cada dia melhor! 
 

A nós, cabe agradecer ao Luis pelo seu empenho e dedicação!  
Descanse em paz! 
 
 
 

 

Homenagem ao Luis Carlos, um pontepretano apaixonado,  da ONG Sonhar 
Acordado e nossas crianças!  

Nosso adeus 
ao Luis 
Carlos 
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 No dia 17 de maio esteve presente no Semente Esperança a Assistente 
Social Ana Lídia, que trabalha na FEAC. 

Em um encontro que reuniu educadores, voluntários e colaboradores, 
Ana Lídia nos contou um pouco a história da Assistência Social no Brasil e o 
caminho que está tomando. 

Atualmente, é necessário que as instituições tenham profissionais que 
“olhem” para as famílias e que façam, de acordo com os problemas 
detectados, o encaminhamento aos profissionais competentes. Com isso, as 
famílias têm se aproximado das instituições e os trabalhos desenvolvidos têm 
tido resultados melhores. 

As instituições hoje precisam se organizar e se estruturar para serem 
espaços de escuta e acolhimento, sem descriminalização e sem qualquer 
preconceito. 

 

 

 

 

 A pedagoga Elenir Santana reuniu-se com educadores, coordenadora, 
diretoria e voluntários para falar um pouco sobre a Lei Brasileira de Inclusão. 
A ideia inicial foi esclarecer a equipe sobre a existência da Lei e os direitos 
que as pessoas com as várias deficiências têm, no Estado Brasileiro.  

Sabe-se que atualmente, várias escolas trabalham com a inclusão 
desses alunos e pontuou que o mais urgente é capacitar e reorganizar equipes, 
preparar os espaços físicos para que a inclusão seja possível. Estas terão que 
aprender novas maneiras de ensinar, pois está cada dia mais claro que não se 
pode ensinar todos de uma única maneira!  

A inclusão será possível, se todos forem tratados como sujeitos de suas 
vidas! 

 

 

 

  

Aconteceu no 
Semente  

 A Assistência 
Social no Brasil 

Educação 
Especial- Inclusão 
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Uma grande alegria tomou conta do Parque Ecológico de Campinas no 

domingo, dia 19 de junho, aconteceu a nossa Festa da Família! 
 Um evento que faz parte do calendário da Instituição e que vem, ano 
após ano, se caracterizando como um dia em que pais e filhos interagem e 
experimentam momentos de descontração! 
 
 

 
 

Juntos, por meio de atividades interativas, as famílias puderam 
entender um pouco o que se passa com seus filhos enquanto estão na 
Instituição. Foram oferecidas várias oficinas e todos puderam participar 
daquelas que mais agradavam.  

Durante as poucas horas que passaram juntos, pais e filhos se 
divertiram fazendo sais de banho, bijuterias, contando histórias e praticando os 
tradicionais jogos de mesa: dama, xadrez, etc. 

A organização do evento ficou sob a responsabilidade dos educadores 
que prepararam junto com as crianças toda a decoração! Havia trabalhos, 
feitos pelas crianças, distribuídos pelo parque. Foi emocionante ver a alegria e 
entusiasmo dos pequenos, ao mostrarem aos seus pais, avós, parentes e amigos 
o que haviam feito. 

 
 

     
Momentos enquanto preparavam a decoração 

 
 
 
 

Festa da 
Família 
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 Para os menores havia oficina de massinha, feita com farinha e que se 

tornou a grande sensação para a molecada!  
 

 

     
 

Enquanto brincavam e se divertiam foi oferecido um lanche especial 
preparado pelas cozinheiras do Semente e que fez a alegria de todos! Uma 
variedade de bolos, sucos, café, chocolate quente, pipoca e até mesmo um 
delicioso cachorro quente. 

Houve apresentação de Hip Hop e Percussão e ao final, o professor 
Flavio colocou todo mundo para dançar. 

 
 
Todos elogiaram muito o evento e o local escolhido! O mais 

impressionante e surpreendente foi a constatação, por parte das famílias, de 
que possuem em espaço público maravilhoso, próximo às residências e que 
poucos conheciam.  

Adoraram a ideia de poderem usufruir desse espaço em outras 
ocasiões! 
 

Festa da 
Família 
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 Um projeto nasceu no dia 22 de junho, envolvendo uma grande parte 
dos voluntários do Semente Esperança: Ajude a Construir um sonho! 

Com atividades desenvolvidas pelas voluntárias Mary Angela e 
Luciana, foram explicadas as dificuldades que a diretoria encontra ao buscar 
recursos para a finalização da construção da sede nova. Boas ideias surgiram e 
mais do que isso, houve um comprometimento por parte dos presentes, em  
agir para alavancar a captação de recursos, tão necessários para a conclusão de 
nosso sonho. 

Algumas das ações já são parte de nossa realidade, como o Bazar 
Permanente e o cadastramento de Notas Fiscais Paulista, pois precisamos 
desses recursos para complementar gastos mensais básicos no atendimento às 
crianças. Entretanto, se forem incrementados tais ganhos, poderemos usar o 
excedente dos recursos para finalizar a obra e oferecer brevemente um espaço 
de convivência mais adequado. 

Novas ações serão colocadas em prática e há inúmeras formas de todos 
poderem ajudar: 

x Ser Sócio contribuinte – modalidade em que as pessoas contribuem 
com um valor mensal para o Semente Esperança, e passam a ter 
direito a voto nas reuniões da diretoria; 

x Adquirir um carnê da campanha AJUDE A CONSTRUIR UM 
SONHO. Carnês com 5 boletos bancários, contendo código de barras, 
poderão ser pagos com os valores de acordo com a sua conveniência 
(valor mínimo R$ 20,00), com recolhimento limitado a dezembro de 
2016. Tais carnês poderão ser adquiridos na secretaria ou por meio do 
contato com nossos voluntários; 

x Comprar e vender Pizzas da Campanha da Pizza! Os carnês já estão 
disponíveis na secretaria. Cada pizza custa R$ 22,00 e são deliciosas! 

 

Para incrementar a captação de recursos nas ações que já se encontram em 
andamento, será preciso: 

x Aumentar a arrecadação e cadastramento de Notas Fiscais Paulistas, 
que ao serem doadas sem o CPF do comprador, trazem uma verba 
significativa para a entidade; 

x Utilizar aplicativos (CUPONG) para digitar as próprias Notas Fiscais 
Paulistas, sem a necessidade de encaminhá-las, agilizando o processo e 
auxiliando os poucos digitadores voluntários que temos; 

x Doar roupas, objetos, jogos, utensílios em boas condições de uso para 
o nosso Bazar Permanente.  

x Aumentar o quadro de voluntários para o bazar.  
O horário de funcionamento é das 10:00 às 16:00 de terças às sextas-feiras. 
As pessoas se revezam de acordo com sua disponibilidade, cumprindo uma 
escala pré fixada. 

São todas pequenas ações, que com o empenho e a garra de todos: diretoria, 
voluntários, colaboradores e amigos teremos em breve um sonho que 
poderemos dizer que é um sonho de muitos corações! 

  

  

Ajude a 
Construir 
um Sonho 
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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. 


