
 

  O final do ano é sempre um tempo de reflexão e 

expectativas!  

2016 foi um ano difícil, mas temos muitos motivos para agradecer! 

Agradecer o ano que vivemos, os amigos, colaboradores, 

voluntários que não desanimaram diante de tantas dificuldades, 

mas se revestiram de uma força capaz de superar os obstáculos que 

surgiram. 

Foram estabelecidas novas parcerias; tivemos a contribuição 

de muitos, possibilitando manter a captação de recursos; o grupo de 

voluntários cresceu e a cada dia surgem novas ideias e pessoas 

querendo ajudar. 

Todas as iniciativas propostas tiveram ampla adesão do 

grupo e da comunidade possibilitando assim, alcançarmos muitos 

dos objetivos que planejamos! 

Que o balanço de 2016 seja positivo e que tenhamos garra 

para mudar o que não deu certo!  

 Que 2017 chegue com seus desafios e nossas atitudes 

possam nos transformar e transformar aqueles que estão à nossa 

volta. Que nossa energia seja capaz de nos levar a encontrar a força 

e os motivos para realizar os sonhos. E que as dificuldades jamais 

nos desanimem! 

Nossa eterna gratidão a todos que olharam ao redor e nos 

ajudaram, lembrando que pensar no outro e agir pelo outro é o que 

nos leva a ter uma vida com sentido! 

Campinas, 

dezembro de 2016 

- 6ª edição 

2016 chega 

ao fim! 

 
Informativo Semente 

Esperança 
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Um dilúvio no domingo do dia 13 de novembro 

impossibilitou a participação de muitos, no primeiro piquenique 

organizado para reunir famílias, no Parque Ecológico. Por isso, 

outra festa foi organizada no final do mês, e então, muitas famílias 

puderam participar e se envolver nas diversas brincadeiras infantis 

que foram organizadas. 

 

Pais, filhos, funcionários e amigos relembraram os desafios 

de rodar peão, descobrir o jogo de petecas, “freesbee”, dominó, 

bambolê e pega varetas. 

O campeão em número de participantes foi o jogo de peão. 

Incrível como no meio das rodas não se distinguia quem era o 

adulto e quem era a criança! 

 
Depois de muitas brincadeiras foi servido o lanche com 

bolos, pães caseiros, café, suco e outras delícias. 

Os dias no parque têm sido uma grata surpresa! Parece que 

as famílias têm descoberto a necessidade de maior convivência, 

aproveitando os espaços públicos que a cidade oferece.  

Festa das 

Famílias - 

em dose 

dupla 
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No dia 22/11 aconteceu no Teatro Iguatemi a apresentação 

cultural da FEAC.  

O espetáculo “A História de uma Cor”, baseado na obra 

“Flicts” de Ziraldo, foi surpreendente! 

O trabalho teve o envolvimento de 8 entidades de Campinas 

e o Semente Esperança apresentou o resultado do trabalho 

desenvolvido na oficina cultural de Ballet, sob orientação da 

Professora Erica. 

 

O roteiro era riquíssimo e contemplava diálogos intercalados 

com as apresentações artísticas. 

 

    

  O cenário surpreendeu o público porque, de forma inusitada, 

apresentou efeitos especiais de iluminação e som! Com isso, 

sentimentos de alegria, surpresa, satisfação e divertimento 

predominaram todo o tempo, e levou a plateia a ovacionar os 

artistas! 

 

 

Festival 

Cultural 

FEAC 
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         Aconteceu no dia 26/11 nosso tradicional e tão esperado 

Bazar de Natal e Café Colonial, no Country Club de Valinhos. Um 

evento que há anos é realizado em parceria com o Lions Clube de 

Valinhos. 

          Entre os 32 expositores com artigos de Natal, roupas, 

bijuterias, decoração e artigos para casa, cerca de 500 pessoas 

passaram o dia comprando, encontrando amigos, ouvindo as 

apresentações de coral, e desfrutando do nosso tradicional Café 

Colonial. 

 

   

 

   

 

          Muitos foram os colaboradores e voluntários que não 

mediram esforços para que o evento fosse um sucesso. As doações 

de frutas, doces e salgados surpreenderam os presentes, que 

passsaram horas agradáveis! 

XIV 

Bazar de 

Natal 
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          Nosso maior sentimento é o de gratidão, pois apesar de 

termos vivido tempos difíceis, o apoio e o carinho de todos que nos 

ajudam é enorme! 

 

 

         Somos um grupo diverso, com opiniões e vivências muito 

distintas! No entanto, quando nos unimos em torno de um objetivo, 

somos capazes de encontrar alternativas e nos tornamos cada dia 

mais fortes! 
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Em sua 5ª edição, o coral formado por mais de 200 

vozes infanto juvenis, de seis Organizações da Sociedade 

Civil de Campinas, se apresentou no Teatro Iguatemi, no dia 

06/12. 

O trabalho foi desenvolvido ao longo do ano e depois 

de muitos ensaios e aprendizado foi uma grata surpresa o 

resultado, sob coordenação e regência de Ivan Bueno, e com 

o auxílio de educadores e regentes das unidades 

participantes.  

Comemorando o centenário do Samba, o espetáculo 

“O Samba da nossa Voz” trouxe um mergulho na história do 

samba e suas relações com a sociedade brasileira, tão diversa 

e multicultural.  

 

As músicas selecionadas para o repertório foram capazes de 

expressar a riqueza de nossa cultura e a competência de várias 

vozes! 

Coral Integrado 

FEAC- O samba 

da nossa voz 
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O público foi surpreendido algumas vezes, por adolescentes 

fazendo apresentação solo, em meio a um teatro lotado! 

 

 

No caso do Semente Esperança, a Shellen cantou “Não deixe 

o Samba Morrer” e cativou a todos os presentes, com a harmonia 

de sua voz! Um talento que poderá surpreender a muitos! 
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Nos meses de outubro e novembro, a FEAC ofereceu aos 

gestores de organizações sociais, o curso Aperfeiçoamento da 

Gestão das Organizações da Sociedade Civil” e tinha como pré-

requisito a participação de técnicos e diretoria. 

O primeiro módulo abordou Planejamento Estratégico, 

apresentando os principais pontos a ser observados em um 

planejamento. No entanto, por termos feito nosso planejamento 

estratégico em 2015, poucos foram os pontos que precisaram ser 

revistos. Com a inauguração da nova sede, prevista para meados de 

2017, haverá mudanças, principalmente em relação à equipe e aos 

custos de manutenção.  

O segundo módulo sobre Comunicação e Mobilização de 

Recursos discutiu que criar um Plano de Comunicação é pensar 

em: por quê, o quê, como e para quem Comunicar? As ações 

devem ser planejadas sabendo onde se quer chegar.  

Foram feitos alguns treinamentos práticos, um diagnóstico 

da nossa OSC, e baseando-se no planejamento estratégico, definiu-

se o perfil de futuros parceiros, a linguagem apropriada para atingir 

esse público e quais ferramentas usar para captação de recursos e 

visibilidade institucional. 

 

A sociedade, em geral, acredita, apoia e confia em iniciativas 

que apresentam um planejamento estratégico viável e transparência 

nas atitudes.  

Participaram desse treinamento: Priscila Graner e Mara 

Aleixo, como técnicas, Gaby Reimer e Claudino Stevanatto, como 

diretores, e Marcia Almeida, como apoio da coordenação. 

O curso aconteceu quinzenalmente e os módulos foram 

ministrados por Fernando Alonso e Edna Borges, respectivamente 

Módulos I e II 

  

Curso de 

Gestão-

FEAC 
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Uma parceria entre o Semente Esperança e Centro de Saúde 

Paranapanema trouxe temas de interesse para crianças e 

adolescentes. 

Entre os meses de setembro e novembro, na última sexta-

feira de cada mês, a médica ginecologista Claudia Lacerda e a 

agente comunitária Elaine Oliveira abordaram, informalmente, 

assuntos importantes para a formação, e essenciais para que todos 

tenham uma vida mais saudável.  

Dentre os temas discutidos podem ser destacados: 

Conhecendo o próprio corpo, Doenças Sexualmente Transmissíveis 

e a Importância da Higiene Íntima, além de Gravidez Precoce e 

suas Implicações tanto para os meninos quanto para as meninas. 

A forma acessível que os temas foram tratados fez com que 

todos se envolvessem nos assuntos, questionando de forma 

bastante pertinente. 

O projeto foi um sucesso e outros temas serão abordados no 

ano de 2017. 

 

  

Vamos falar 

sobre 

Sexualidade 
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A partir de um projeto para estimular o comprometimento e 

a participação das crianças e adolescentes nas diversas oficinas 

oferecidas pela entidade, foi organizado um dia de diversão nas 

piscinas do Sesi- Santos Dumont como prêmio. Vinte e cinco 

crianças e adolescentes atingiram os pré-requisitos propostos. 

          No dia 30/11 a alegria daqueles que particparam era enorme. 

Foi uma correria no Bazar para encontrarem trajes de banho, 

necessários para brincarem nas piscinas. 

    

          Vários daqueles que não participaram, repensaram suas 

atitudes e reforçaram nas conversas que, no próximo ano, não vão 

perder a oportunidade por não se engajarem de forma efetiva. 

          A assistente social Mara Aleixo foi a responsável pelo 

contato e organização do passeio.  

 

          O gerente de Lazer e Esportes, Rogério Silva, se prontificou 

a abrir o clube para visitação prévia, e comentou que há tempos o 

Sesi não abria suas portas para a participação de Organizações 

Sociais, por terem tido experiências negativas. No entanto, pela 

excelente participação das crianças, o Sesi abrirá novamente suas 

portas para o Semente em 2017. 

Dia de 

Piscina no 

Sesi 
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 Sonhar Acordado Campinas é uma Organização Social que 

atua ao longo do ano, desenvolvendo atividades em instituições 

parceiras transmitindo valores essenciais. No final de cada 

semestre é realizada uma grande festa, sendo a do 2º semestre 

chamada de Festa de Natal.  

Nossas crianças e adolescentes se encantam com as atividades 

desenvolvidas durante todo o ano e vibram com a chegada da Festa 

de Natal! 

Este ano a festa aconteceu no Colégio Rio Branco em Campinas e 

contou com algumas entidades de Campinas. Foi um sucesso 

enorme!  

 

 

 

  

 A Liga do 

Noel 
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Esta semana chegou à Coordenação do Semente Esperança um 

convite muito especial: Carlos Eduardo dos Santos, um de nossos 

ex-integrantes está finalizando o Curso Técnico em 

Eletroeletrônica no Colégio Salesiano São José! 

Um garoto curioso, que apresentava algumas dificuldades em 

matemática, mas que agarrou a oportunidade e lutou para 

conquistar uma vaga no Colégio. Durante vários meses teve o 

apoio de voluntários na fase preparatória das provas seletivas. 

No desenrolar do curso teve o apoio inestimável de professores do 

Colégio, que não mediram esforços para que superasse as barreiras 

que surgiram. 

             

 

 

Nossos parabéns ao Carlos Eduardo-alguém que tem sabido 

aproveitar as experiências positivas e aprender a todo momento. 

Ao mesmo tempo, desejamos que outros jovens possam seguir o 

exemplo e trilhar um caminho vitorioso! 

  

... E entre 

tantas 

conquistas 
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         O ano chega ao fim e não podemos deixar de marcar todas as 

conquistas de 2016! 

          No dia 13/12 aconteceu no Teatro do Colégio Dom Barreto, 

nossa festa de Encerramento! 

         Com a presença maciça das famílias, nossas crianças e 

adolescentes encantaram todos com a força e alegria que possuem. 

Entre apresentações de Dança de Rua, Ballet, Percussão e Coral, 

mostraram que têm um talento nato e que podem sonhar à vontade! 

        O tema da festa foi „O que você quer ser quando for criança? 

„ Em um mundo onde os espaços públicos estão desaparecendo, as 

relações humanas têm sido substituídas por relações tecnológicas, 

nossas crianças têm deixado escapar uma fase da vida, essencial 

para a curiosidade, a descoberta e a fantasia. 

Durante vários meses, o tema foi discutido nas oficinas e foi 

possível observar o quanto desperta a fantasia e o sonho, e no dia 

da festa, obras de Ivan Cruz foram reproduzidas e enfeitaram as 

paredes do Colégio Dom Barreto. O artista retratou mais de 100 

brincadeiras infantis por meio de quadros, esculturas e desenhos.  

Vários foram os momentos que nossas crianças compartilharam 

com familiares a descoberta dos jogos infantis! 

Além disso, fizeram poemas baseados em poetas desconhecidos, 

que deixaram evidente como as crianças querem viver!  

 

    

Produção artística das crianças 

 

Festa de 

Encerramento 
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A descontração de todos os convidados mostrou que a festa de 

encerramento é um momento que todos esperam! 



15 

 

 

 

 

    

      

Os convidados chegavam e se acomodavam nas poltronas do 

anfiteatro, curiosos para saber as surpresas que a noite havia 

preparado! 
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Enquanto os convidados eram aguardados, as crianças e 

adolescentes se organizavam na quadra do Colégio Dom Barreto, 

em um momento de “concentração”! Estavam todos tão felizes que 

a alegria contagiava!  
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 Uma noite em que vários talentos foram revelados! Apresentando 

poemas, músicas e dança! 

Abaixo, alguns exemplos de parte dos poemas produzidos pelas 

crianças e adolescentes, em meio às fotos da noite! 
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Ser criança é ser livre, é sonhar, imaginar coisas impossíveis,  

Aventuras inimagináveis e se divertir!  

Criança não precisa se preocupar com contas e trabalhos,  

A única coisa que passa pela cabeça é o brincar sem parar!  

Quando se é criança não precisa se preocupar,  

Com o que foi, ou com o que vai ser. Você simplesmente é!  

Samuel Modesto 
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“O segredo das crianças mora no coração!  

Que descobrimos sendo felizes, e tendo infância,  

Brincando com todas as brincadeiras. “  

 

Samara Scorsin  

 

Infância... lugar repleto de lembranças boas e ruins, mas quando 

recordamos damos risadas, enchemo-nos de alegria. E muitas vezes 

recebemos lição de moral, de nossas próprias atitudes passadas...  

Ana Beatriz  
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Pais e filhos subiram ao palco para brincarem de jogar peteca e 

rodar peão! Um momento tão importante de cumplicidade e 

descontração, que muitas vezes é negligenciado devido aos vários 

afazeres do dia a dia. 

 

 

     

“Isso é ser criança, brincar até cansar. Viver sem se preocupar, sorrir, 

cantar e pular. O segredo está na felicidade e seriedade de ser criança, 

para contemplar as coisas simples da vida.”  
Milena Marrara  

 

“Na minha vida tudo rima, pois tenho família que é muito unida! E 

sempre acredita, na vitória da minha vida! “ 

Jennifer Balbino 
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No final, todos se empolgaram e cantaram com a alegria a música 

“O que é, o que é? “ de Gonzaguinha! Plateia e palco se 

misturaram nas vozes, mostrando mais uma vez que a vida é 

bonita! Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou vier! 

 

 

Viver e não ter a vergonha de ser feliz! 

 

Feliz 2017 a todos! 
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       Trabalhar em uma equipe com tantos desafios, fortalece o 

grupo e mostra que as diferenças de pensamento, ideologia ou 

qualquer outro fator não afasta nem desanima pessoas que 

acreditam no que fazem e têm alegria e satisfação em seu trabalho.  

        No dia 14/12 todos: colaboradores, voluntários e diretoria se 

reuniram para uma singela confraternização! 

  

                          

  

        Entre as conversas, um assunto era unânime: A Festa de 

Encerramento ocorrida na noite anterior! Um exemplo de trabalho 

que envolveu confiança, energia e muita dedicação! 

        Terminamos 2016, com o sentimento de dever cumprido. E 

aguardamos 2017, com novos e antigos sonhos!  

        A todos que estão trilhando esse caminho conosco, desejamos 

paz, amor e muita alegria nos corações. Somente assim, podemos 

sonhar com um mundo melhor e diminuir as tantas desigualdades 

que vivenciamos dia a dia! 

  

E antes que 

o ano 

termine... 
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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. 


