
 

Entre tantos acontecimentos, o ano de 2016 está chegando 

em seu último bimestre!  

Um ano que tem sido intenso em atividades culturais, 

sociais e promocionais. 

Nesses últimos meses todos estamos unidos em busca de 

recursos extras, visando o final da construção da nova sede, para 

podermos todos iniciar 2017 de casa nova. Para que isso aconteça, 

o suporte tem vindo de todos os envolvidos: famílias, diretoria, 

voluntários, funcionários e parceiros. 

Com o final da obra, muitos querem visitar para terem ideia 

do tamanho do nosso sonho! Temos recebido muitos elogios, pela 

qualidade da construção e seriedade de toda a equipe que está 

gerenciando a obra. 

 

 

O que podemos dizer é que em meados de 2017 nossas 

crianças estarão em um local que foi pensado e construído para que 

eles possam vivenciar novas perspectivas e buscar infinitas 

oportunidades de vida.  
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Outubro começou com a visita dos alunos da professora 

Paula Alessandri, da disciplina de Psicologia Social, da FAC 4 

(Faculdades Anhanguera), buscando conhecer o trabalho 

desenvolvido em uma entidade social, e a possível atuação do 

psicólogo nessa área.  

Junto com o grupo veio o psicólogo Wesley Schuenck que 

participa do PAEF (Serviço de Proteção e Assistência Especial às 

Famílias) do Centro Comunitário Jd. Santa Lucia que atua 

diretamente na área social. Sua participação foi importante porque 

pode acrescentar informações para os alunos, principalmente para 

aqueles que pensam em atuar nessa área. Esclareceu a diferença do 

Psicólogo de atuação clínica e do profissional que atua no Serviço 

Social, onde este último tem como foco o trabalho em grupos com 

o objetivo de minimizar os problemas apresentados por eles. 
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A visita foi feita no sábado (01/10), sem a presença das 

crianças e contando com a participação da educadora Danielle 

Januário, aluna de Psicologia da mesma Faculdade, e da 

coordenadora Priscila Graner. Ambas explicaram como a entidade 

trabalha e o tipo de proteção realizada, de acordo com a 

classificação da Assistência Social, no caso a proteção básica. Com 

a participação do psicólogo Wesley, que tem experiência na área de 

proteção de média e alta complexidade, os alunos puderam ter uma 

percepção maior do trabalho desenvolvido nas entidades, e como 

profissionais de diversas áreas podem contribuir. 
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Foi realizada uma homenagem singela em nossa 

Nova Sede, no dia 04 de outubro, como uma forma de 

agradecimento e consideração ao trabalho desenvolvido 

pelo Luis Carlos, ex-presidente falecido em junho de 

2016, durante os anos em que esteve envolvido com o 

Semente Esperança. 

O coral do Semente, sob regência de Priscila 

Graner, se apresentou e emocionou familiares, amigos e 

diretoria cantando diversos sambas. 

Luis era um amante do samba, e nesse mesmo dia seria seu 

aniversário. Apesar de não estar mais presente em nosso meio, 

todos puderam sentir que seu sonho continua a ser sonhado, e em 

breve, será nossa realidade! 

 

“Não deixe o 

samba morrer, 

não deixe o 

samba acabar”... 
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Uma tarde que muitos puderam visitar a nova sede e terem uma 

ideia de como será em 2017!  
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Como parte da comemoração do Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos, ocorridos entre julho e setembro no Brasil, no 

dia 07/10 nosso coral foi convidado a participar do 

encerramento dos Jogos Paralímpicos, promovido pela 

escola Themaeducando, de Campinas. 

O repertório contemplou músicas brasileiras e foi muito 

gratificante ver o envolvimento de todos na apresentação.  

O público composto por alunos, professores e funcionários da 

escola se animou com as músicas cantadas e muitos começaram a 

dançar, enquanto o coral se apresentava. Inclusive, os pequeninos 

que ainda estão ensaiando os primeiros passos. 

     

                                  

A recepção foi muito carinhosa e todos puderam se deliciar com 

um saboroso lanche, servido no pátio da escola. 

  

 Baseados no tema: “O que 

você quer ser quando for criança” que trata, 
Mostra Artística e 
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essencialmente, do resgate das brincadeiras infantis tradicionais, 

foram produzidos desenhos, trabalhos artísticos de recortar e colar, 

poesias.  Houve ainda, a exposição de alguns alunos que fizeram a 

reprodução de desenhos da obra de Ivan Cruz, um pintor brasileiro 

que possui uma coleção de 50 obras que explora o universo da 

criança. 

As obras foram produzidas pelas crianças e expostas para a 

apreciação e interpretação das famílias e convidados. 
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A manhã festiva teve a participação de algumas crianças e 

adolescentes que declamaram poemas que envolviam o tema. 

Foi um momento especial, pois enquanto declamavam todo o 

acanhamento desapareceu e pudemos sentir a alegria e a emoção de 

participarem de um momento tão especial.  

O talento que esses adolescentes demonstraram, leva-nos a 

acreditar que estamos no caminho certo: valorizando o convívio 

frequente entre famílias e entidade e mostrando a eles o potencial 

que têm e o quanto podem almejar e conquistar! 
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Em 2016, o Sonhar Acordado, uma organização 

internacional, sem fins lucrativos, completa 10 anos de 

existência na cidade de Campinas. Há cerca de 8 anos atua 

em conjunto com o Semente Esperança, onde realiza um de 

seus cinco programas: o programa Amigos Para Sempre. 

Esse programa conta com uma equipe de jovens voluntários 

comprometidos a compartilhar algumas horas com as 

crianças da instituição.  

Durante o semestre, são desenvolvidas atividades que bons amigos 

podem fazer juntos e que estimulam a apreensão de valores, a 

partir desses laços de amizade. As atividades acontecem uma vez 

ao mês, sempre aos finais de semana, e domingo, dia 23 de 

outubro, foi dia de atividade do Sonhar Acordado! 

Nesse semestre, cujo valor principal a ser transmitido é a 

responsabilidade, estamos trabalhando a Jornada do Herói, 

desenvolvida por Joseph Campbel com o objetivo de mostrar para 

as crianças e voluntários como pessoas ordinárias podem se 

transformar em pessoas extraordinárias. 

   

 

O valor trabalhado no domingo foi a obediência e as crianças 

passaram pela fase da Jornada do Herói denominada "provação 

suprema", onde eles tiveram que enfrentar a terrível vilã Mattera 

para ajudar as heroínas Luz, a Responsável, e Val, a Sincera, a 

salvarem o seu irmão Blu, o Obediente. Para isso, elas tiveram que 

seguir as ordens da professora Maggi, e como recompensa pela 

obediência, além de salvar o super-herói que estava em perigo, 

Atividade com 

o Sonhar 

Acordado  
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ganharam sorvete e um presente de dia das crianças, além de 

muitos abraços apertados e sorrisos maravilhosos. 

A atividade buscou ensinar às crianças que obedecer 

significa submeter a nossa própria vontade à vontade de outra 

pessoa, movidos pelo amor, pelo convencimento e pelo 

reconhecimento da verdade e da autoridade dessa pessoa. O 

objetivo foi levar a criança a obedecer nobremente, isto é, por amor 

e com pleno convencimento de que o lhe é pedido é bom para si 

mesmo e para o bem comum, bem como foi trabalhada a 

importância de se desenvolver a consciência de modo a saber qual 

voz devemos obedecer. 

  

 

A transformação é visível também na vida dos voluntários. 

Segundo a voluntária Natália Ferreira: - “O Sonhar está mudando 

muito o jeito de eu enxergar a vida e estou amando essa 

transformação”! E para a voluntária Mariana Obice: - “Já tenho 

vários pedacinhos de mim completos pelas crianças do Semente”. 

Já o novo voluntário Gabriel da Mata, que esteve no domingo pela 

primeira vez para conhecer o trabalho, afirmou que se sentiu muito 

bem em um lugar tão puro e sem maldade. 

No dia 20 de novembro será encerrada a Jornada do Herói com o 
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último teste do herói, onde ele utiliza todo o conhecimento que 

adquiriu ao longo de sua jornada e assim, finalmente se torna um 

verdadeiro herói.  

Esperamos todas as crianças! 
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Novembro e dezembro são meses de intensa 

atividade no Semente Esperança!  

Os dias são de ensaios, apresentações, 

encerramento de atividades e muitas emoções. Para que 

todos possamos nos programar e participar dos vários 

eventos, segue nossa agenda! 

Entre eventos culturais e sociais, há também os 

eventos para arrecadação de recursos extras, visando o 

final da construção. 

Procure o evento que mais te agrada e programe-se para participar! 

 

06.11 - Treinão Beneficente 

Se você gosta de caminhar, andar de bicicleta ou praticar outros 

esportes, não perca a oportunidade! 

A proposta é que todos possam ter uma manhã divertida e 

saudável!  

 

 

 

 

13.11 - “Um dia no parque! “ - Uma manhã diferente e 

divertida com as famílias. 

Horário: 9h da manhã 

Local: Parque Ecológico de Campinas 

As brincadeiras tradicionais, entre elas bolinha de gude, corda, 

bambolê, 5 marias, amarelinha e outras, que estão sendo 

O que vem por aí 
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trabalhadas para a festa de encerramento do final do ano, serão 

compartilhadas e exploradas por pais e filhos. 

No horário do almoço todos se reunirão à sombra das árvores para 

um piquenique, e juntos poderão passar horas agradáveis. 

 

22.11- Apresentação do Ballet no Festival Arte e Cultura da 

FEAC, com o espetáculo FLICTS- de Ziraldo 

Uma oportunidade para conhecer o trabalho de várias entidades de 

Campinas, que juntas participam cada qual com uma oficina 

cultural. Entre elas Hip Hop, Percussão, e no nosso caso Ballet, sob 

a orientação da professora Erica.  

Horário: 20h 

Local: Teatro Iguatemi 

 

26.11- Café e Bazar de Natal 

Para você que gosta de planejar suas compras de Natal, ou 

simplesmente quer um lugar para passar um tempo conversando 

com seus amigos, não deixe de prestigiar nosso tradicional Café e 

Bazar de Natal.  

Há 14 anos trazendo novidades e muitas opções de presentes! 

 

 

06.12- Coral Integrado FEAC -  100 Anos do Samba 

A apresentação contará com a participação de 6 entidades e seus 

respectivos corais.  

O ensaio ocorre durante o ano todo nas entidades, sob supervisão 

do Regente Ivan Bueno. No entanto, quando chega novembro, os 
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ensaios se intensificam e ocorrem no Teatro Iguatemi com todos os 

integrantes do grupo. 

Este ano haverá uma homenagem especial ao centenário do Samba. 

Não percam! 

Horário: 20h  

Local: Teatro Iguatemi 

 

13.12- Apresentação de Encerramento do Ano -  “O que você 

quer ser quando criança”! 

Horário: 19h30min 

Local: Anfiteatro Colégio Dom Barreto  

 

Há muitas oportunidades para prestigiar e conhecer um pouco 

mais o Semente Esperança 
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Informativo Semente Esperança – Expediente 

Créditos dos textos: voluntários e colaboradores 

Centro Socioeducativo 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. 


