
 

 

 Julho chegou, e com ele a programação especial de férias do 

Semente Esperança! 

Nas férias há um único horário de atividades para todas as 

crianças e por isso, os dias começam um pouco mais tarde! 

Crianças e adolescentes, de ambos os períodos se encontram, 

tornando as brincadeiras e os papos bem mais divertidos! 

Várias oficinas foram oferecidas e foi muito interessante a 

participação de todos.  

Nessas férias aconteceu de tudo: acampamento, festa julina, 

visita à Exposição Fotográfica, Oficinas de cuidados com a pele e 

cabelo, curso de aproveitamento de alimentos - em parceria com o 

SESI e o CISV e, até mesmo, a construção de uma horta, etc. 
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A partir de uma iniciativa da “Patrulha do Bem”, grupo 

de adolescentes que busca melhorar a convivência e zela pelo 

bem estar de todos na Instituição, foi organizado o “Primeiro 

Acampadentro”.  

Após um pedido formal à diretoria do Semente, 18 

adolescentes e 3 educadoras se reuniram na primeira sexta-

feira de julho para discutirem assuntos relacionados à 

adolescência e a outros problemas, por eles, enfrentados. E 

também se divertirem jogando, conversando e trocando 

ideias. 

O assunto escolhido para debate foi o “Bullying nas 

Redes Sociais”, um problema enfrentado por várias crianças 

e adolescentes. Para auxiliar a conversa houve a participação 

da psicóloga Denise Reis e do conselheiro tutelar Alex 

Bahia.  

 
A noite teve debates, momentos descontraídos e lanches 

deliciosos. Estes preparados com muito carinho pela mãe da 

Anália, nossa educadora. 

Acampadentro 
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Para todos ficou o desejo de haver muitos outros “Acampadentro”!  
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Faça chuva ou faça sol, faça frio ou faça calor, quando julho 

chega todos esperam a divertida e contagiante Festa Julina. Este 

ano foi realizada no Parque Ecológico, com a participação do 

Portal das Artes- uma organização social ligada a área da Saúde, 

que atende crianças, adolescentes e idosos. Além das brincadeiras 

tradicionais, trouxeram atividades de circo como equilibra pratos, 

malabares e pirâmide humana. 

Todos ficaram entusiasmados com as brincadeiras e 

enquanto se divertiam, puderam saborear um delicioso lanche com 

cachorro quente, arroz doce, paçoca, canjica, pipoca e sucos. Tudo 

preparado pela nossa cozinheira Nice. 

 

   
 

   
 

   
Agradecemos ao Portal das Artes pelo empenho e ajuda! 

  

Festa Julina 
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              Quem é que não gosta de sentir-se bonito e cuidado? 

 Os adolescentes se divertiram muito, aproveitando o período de 

férias, no qual muda a rotina das oficinas do calendário anual! 

Contamos com o trabalho voluntário dos cabelereiros Gel, Juliana 

e Julia que ficaram o dia todo no Semente e cortaram cabelo dos 

meninos e das meninas, e também fizeram escova naqueles que 

quiseram aproveitar a oportunidade. 

No final da atividade estavam todos felizes com as mudanças! 

 

 

 

Dando sequência ao trabalho desenvolvido pelos cabelereiros, em 

outro dia aconteceu a oficina de cuidados com o cabelo e pele, 

orientada pelas educadoras Anália e Daniela. Nesse dia, as 

educadoras deram dicas práticas aos adolescentes para que eles 

mesmos cuidassem de seus cabelos fazendo hidratação. Além 

disso, ensinaram formas naturais de hidratar e esfoliar a pele, 

utilizando produtos naturais, como a mistura de mel e fubá ou mel 

e açúcar.  

Todos participaram com entusiasmo e curtiram muito porque 

puderam um cuidar do outro, pois nesse dia não havia profissionais 

auxiliando. Para aprenderem a fazer as máscaras com mel ou usar o 

Dia da 

Beleza 
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fubá e o açúcar para um “peeling”, revezavam-se entre eles, 

fazendo as massagens no rosto e espalhando os produtos. 

    

 

   

Uma excelente iniciativa das educadoras na programação das 

férias!  
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Um ano após o início da construção da nova sede temos, 

praticamente, 80% da obra concluída! 

Esse sonho em breve será realidade para todos: famílias, diretoria, 

colaboradores, voluntários e amigos! Uma realidade para todos que 

têm sonhado conosco! 

Para terminarmos a obra e começarmos 2017 de nova casa, 

inúmeros têm sido os esforços para suprir as necessidades atuais e 

angariar fundos extras para finalizar completamente a obra. 

Nos últimos meses foi iniciada a segunda fase da obra e o trabalho 

aumentou! Para acelerar e concluir a obra em breve, foram 

lançadas campanhas extras: a Pizza Solidária e os Carnês de 

Contribuição Mensal!  

 
 

Para quem não participou da primeira campanha é a chance de 

participar e aqueles que participaram é a grande chance de repetir! 

 

 
 

Aqueles que quiserem adquirir um carnê de contribuição podem se 

dirigir à secretaria ou falar com qualquer dos diretores, 

colaboradores ou voluntários! Todos serão prontos a ajudar! 

 

 

 

 

 

Início da 

Segunda Fase 

da Nova Sede 

O sucesso da Pizza Solidária foi tão 

grande que já estamos iniciando nova 

campanha! 

A entrega será dia 21 de outubro! 

Os talões estão disponíveis na entidade 

e com os voluntários! 

 

Para quem participou da primeira é a 

chance de repetir, e para quem não 

participou é a grande oportunidade! 
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Abaixo algumas fotos da fase atual da primeira fase, quase 

concluída, e a segunda fase com a execução dos arrimos e aterros! 

            
 

 

            
 

 

          
 

 

Nosso agradecimento a todos que têm contribuído para mudarmos 

a realidade dessas crianças e adolescentes. 
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        A parceria CISV- Semente Esperança, acontece desde 2015 

e tem trazido às nossas crianças e adolescentes novas 

perspectivas!  

        O CISV é uma organização internacional, independente, 

voluntária, não religiosa e apartidária que promove a educação 

para a paz e amizade intercultural, cuja missão é construir laços 

globais de amizade! 

        Este ano foi desenvolvido um projeto pelo grupo do 

Mosaic-CISV Campinas, cujo tema era “Desperdiçar ou 

Aproveitar- eis a questão”!  

O projeto foi realizado em duas fases: primeiro um curso teórico-

prático sobre alimentação saudável e aproveitamento de alimentos, 

em parceria com o SESI. Nele participaram algumas de nossas 

mães, colaboradores e voluntários. Foi muito importante porque 

despertou em todos uma reflexão a respeito do enorme desperdício 

de alimentos. Aprenderam maneiras de melhor aproveitá-los, 

utilizando parte de alimentos que normalmente são descartados, 

como talos, cascas e folhas - processo conhecido como 

Aproveitamento Integral de Alimentos (AIA).  

 

   
 

   
 Curso teórico prático em parceria com o Sesi 

  

A segunda fase do projeto aconteceu com os adolescentes 

participantes de dois programas de intercâmbio: Brasil-Indonésia e 

Brasil-México.  

O grupo Brasil-Indonésia preparou junto com nossas crianças, 

receitas utilizando integralmente os alimentos, e o grupo Brasil-

Desperdiçar ou 

Aproveitar - eis 

a questão 
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México montou uma horta vertical com ervas aromáticas no 

Semente, que atualmente está sendo utilizada no preparo das 

refeições. 

 

   
 

 
 

A grande oportunidade do projeto foi oferecer, a cada um 

que participou, a possibilidade de levar o conhecimento para sua 

casa, escola, amigos, família. Cada um, a partir de agora, será um 

agente multiplicador nessa luta por um mundo mais sustentável.  

 

                                            

                       
Atividades dos adolescentes do Semente Esperança e do 

grupo Mosaic CISV- Intercambio Brasil-México 
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Adolescentes do Semente no preparo de refeições nutritivas com o 

Grupo Brasil-Indonésia/ Mosaic CISV- Campinas 

 

Nossas crianças conheceram adolescentes de outros países, 

interagiram com alegria e entusiasmo, aprenderam algumas 

palavras em espanhol e viram, sobretudo, a importância de 

aprenderem outras línguas para melhor se comunicar.  Começam 

assim, a vivenciar a imensidão do mundo! 

Que venham muitos outros grupos e incontáveis experiências 

positivas! 
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Aconteceu no Semente 

 
Uma das grandes preocupações de pais e educadores é o 

encurtamento da infância e a consequente, erotização infantil. 

Com o objetivo de melhor esclarecer pais e auxiliar 

educadores nos desafios diários foi organizado um encontro, tendo 

como profissional convidada, a psicóloga Andreia.... 

Um dos importantes pontos levantados pela psicóloga é o 

modelo de comportamento que as crianças têm dentro de casa, e 

qual o espaço estamos deixando que a televisão, as redes sociais e 

outros meios de comunicação ocuparem em nossos lares. Não 

adianta os pais exigirem um comportamento dos filhos e agirem de 

forma distinta daquilo que ensinam. A atitude vale mais que as 

palavras!  

            Segundo Andreia, a liberdade excessiva que os pais têm 

dado aos filhos nas redes sociais, tem levado os filhos a encontrar 

outros modelos de comportamento, muitas vezes longe dos valores 

familiares. Afirmou que é importante os pais participarem da vida 

cotidiana de seus filhos, assim como acompanhar o 

desenvolvimento deles. Muitas vezes, o dia de trabalho e os 

aborrecimentos afastam pais dos filhos.   

 

 

 

Aproveitando a exposição “Gênesis” de Sebastião Salgado, no Sesc 

Campinas, nossos adolescentes puderam conhecer um olhar único, 

de alguém acostumado a buscar nas mais longínquas e inóspitas 

regiões da Terra, imagens impressionantes! 

   
 

3º Encontro 

Temático- 

Infância 

Visita à 

Exposição 

Fotográfica 
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           A Escola Thema de Campinas durante os Jogos 

Olímpicos de 2016, envolveu seus alunos em atividades 

esportivas e culturais. Na festa de encerramento dos jogos 

queria ensinar uma música brasileira, que todos pudessem 

cantar e tocar. A partir de um contato com a nossa regente 

Priscila Graner, viu-se a possibilidade do grupo de Percussão 

se apresentar na escola.  

           A apresentação aconteceu nos dois períodos e as 

crianças adoraram! Foram recebidas pela direção, equipe de 

funcionários e pelos alunos que interagiram todo o tempo com 

nossas crianças.  

 
 

 
 

O grupo de Percussão se empenhou muito e a apresentação 

encantou a todos! Foi tão contagiante que um dos funcionários 

pediu um surdo e tocou com o grupo. Enquanto isso, todos 

cantavam e dançavam! 

 

Um dia para relembrar com alegria! 

 

Percussão  

e Escola Thema 



14 

 

 

          Nosso querido Sr. Roque comemorou seus 100 anos de 

luta, sonhos, encantos e desencantos! 

Para nós é enorme a satisfação ao vê-lo saudável, mantendo em 

seu coração o carinho pelo Semente Esperança! 

          Junto com as fotos dos seus 100 anos de vida estão as 

lembrancinhas carinhosas que enviou a nossas crianças: uma 

borboleta- símbolo de perseverança e liberdade!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 anos do 

Sr. Roque 
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E vem aí... 

 

 
 

Um jeito divertido e saudável de contribuir! Esperamos 

vocês! 

 

 

 

 

 

Dia 26/11 venha passar um dia em nosso Bazar de Natal, 

onde você poderá encontrar artesanato de bom gosto, 

bijuterias, cama e mesa e também participar do delicioso 

“brunch”!  

Os convites, que incluem todo o consumo durante o 

evento, poderá ser adquirido por R$ 35,00, em breve! 

 

 

 Um evento esperado por muitos: expositores, amigos e um 

momento de confraternização! Não Percam!!  

1º Treinão 

Beneficente 

16º 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. 


