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Ano Novo...

Informativo Semente
Esperança
Um novo ciclo se inicia e 2017 será, para nós, um ano de
mudanças e de uma grande conquista: a inauguração da nova sede!

Casa Nova!

Comemoraremos os 20 anos da Instituição de casa nova!

Será uma grande alegria poder oferecer às nossas crianças e
adolescentes um espaço melhor planejado, onde poderão
desenvolver suas habilidades e talentos.
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Fotos da fase atual da obra
O grupo de voluntários cresceu, novas parcerias vêm sendo
estabelecidas, tudo isso para preparar a expansão.
Na nova sede teremos que encontrar alternativas para captar
mais recursos, pois o espaço é maior, e outros gastos serão
acrescidos para poder manter a estrutura.
O importante é que todos têm trabalhado para que a visão e a
missão do Semente Esperança sejam cumpridas!
Aguardem o convite para a inauguração da nova sede!
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Casa cheia,
alegria de
volta

O ano começou e janeiro foi um mês repleto de atividades
recreativas para nossas crianças e adolescentes.
Depois do descanso do final do ano, todos voltaram animados e
cheios de novas ideias.
O grupo de educadores conta com um novo integrante, o
Alexandro, que veio para contribuir, trazendo experiências
vividas em outras Organizações Sociais.
Os dias chuvosos não foram empecilho para que todos se
envolvessem com as atividades, dentro e fora da entidade.
Surgiram gincanas, passeios, trilhas ecológicas e muitas rodas de
conversa.

O Parque Ecológico de Campinas
foi o local escolhido para fazerem
uma trilha, para explorarem os
vários locais existentes no parque e
aprenderem um pouco sobre
recursos naturais e preservação ambiental. Entre as brincadeiras,
aconteceram partidas de futebol, brincadeiras ao ar livre, corrida e
uma gincana.

A gincana teve a participação de dois grupos- vermelho e
azul- que confeccionaram bandeiras, e se empenharam muito nos
desafios. Todos estavam tão engajados que durante as provas os
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grupos disputavam os pontos de forma bastante acirrada. Foram
provas de habilidade física, tangram, jogos estratégicos, jogo dos
sentidos, etc.

Com essas e outras atividades, o mês de janeiro voou!
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Reunião
Pedagógica

No dia 30/01, a equipe de educadores se reuniu com
oficineiros, voluntários e diretoria para apresentar o projeto
pedagógico de 2017, e principalmente reforçar a essência do
serviço oferecido pelo Semente Esperança, baseados nos 3 eixos
norteadores da Assistência Social:
- Convivência social- principal eixo do nosso serviço, Proteção
Social Básica, voltado ao fortalecimento de vínculos familiares e
comunitário;
- Direito de seradolescência;

estimula o exercício da infância e da

- Participação- estimula o engajamento do cidadão, como portador
de direitos e deveres, nas atividades da sua comunidade.

As oficinas planejadas para este ano foram baseadas na
experiência dos anos anteriores, e divididas em nossos 3 programas
pedagógicos: Semeando Saber, Arte e Cultura, Corpo e Mente
Saudável.
Participaram da reunião os 3 educadores- Nívia, Daniele e
Alexandro, os oficineiros- Érica e Willians- do Programa Arte e
Cultura, Romilda- professora de Artes e Culinária e Mary Ângela,
voluntária responsável pela Oficina Hora da História.
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Os projetos de 2017 reforçam o direito de exercer a infância,
ou seja, brincar, estudar, crescer com saúde, assumir
responsabilidades condizentes com a idade, etc.
Um dos pontos citados foi a importância da participação dos
jovens na comunidade, considerando os direitos e deveres de
usufruir e cuidar do ambiente em que vivem, valorizando a relação
que mantêm com a comunidade.
Abaixo, uma ideia das oficinas oferecidas este ano.
INFORMÁTICA
Única oficina obrigatória!
Os grupos são divididos por nível de aprendizado: inicial,
médio e avançado, e terão objetivos a serem alcançados.
Uma das ideias propostas pelo educador é que as crianças e
adolescentes participem de uma oficina de computadores, onde
aprenderão montar, desmontar e consertar computadores.
PATRULHA DO BEM
O objetivo principal dessa oficina é estimular as discussões
envolvendo as questões sociais, relacionadas à realidade em que
vivem.
É uma oficina que provoca o questionamento, valoriza a
diferença entre VER e OLHAR o mundo, valoriza as ações e
discute as expectativas. Isso tudo, dentro do universo vocabular dos
participantes.
JOGOS
A partir de jogos que envolvem estratégias, coordenação,
concentração e outras habilidades, crianças e adolescentes são
estimulados a pensar, respeitar o outro e entender regras e
disciplina.

7

HORA DA HISTÓRIA
Oficina direcionada a crianças de 06 a 09 anos, com o
objetivo principal de estimular o prazer pela leitura, e exercitar a
imaginação.
CULINÁRIA
Uma oficina divertida com o objetivo principal de apresentar
e inserir diferentes ingredientes e alimentos, no cotidiano das
famílias. Além disso, são ensinadas as boas práticas de higiene,
essenciais para o preparo e consumo de alimentos.
As receitas são escolhidas pela responsável e produzidas na
oficina.
VIRANDO O JOGO
Uma oficina que tem como objetivo principal auxiliar os
adolescentes em seus projetos de vida, fortalecendo a autoestima e
suas habilidades.
Assuntos como assertividade na tomada de decisões,
autoconhecimento e coragem no enfrentamento de desafios são
predominantes, nas rodas de bate papo. Com isso, relações de
confiança e empatia são fortemente estabelecidas.
OFICINAS CULTURAIS
BALLET
O objetivo principal dessa oficina é aprenderem a se
expressar por meio da dança, além proporcionar o acesso à música
erudita para crianças e adolescentes.
PERCUSSÃO
Apresentando métodos e instrumentos variados, crianças e
adolescentes são estimulados a se expressar por meio de ritmos e
cadências.
CORAL
A música é uma linguagem em que todos se entendem!
A oficina apresenta técnicas respiratórias e vocais,
possibilitando tanto às crianças quanto aos adolescentes
experimentar uma linguagem universal.
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CRIARTE
Uma oficina que tem como objetivo principal fornecer
recursos para o desenvolvimento da criança a partir de uma
construção conjunta.
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Programa
Doe UmUNIMED

Em 2016, o Semente Esperança foi
contemplado com a aprovação de um projeto do Programa Doe
Um, da Unimed Campinas.
Como parte de seu trabalho de responsabilidade social, a
Unimed estimula funcionários e cooperados a participar
voluntariamente de programas sociais que beneficiam entidades
assistenciais, regulamentadas e inscritas em Conselhos
Municipais.
As propostas encaminhadas à área de Responsabilidade
Social, são avaliadas por um comitê que visita as instituições e
confere se o pedido feito está de acordo com a
realidade/necessidade.
O projeto enviado referia-se ao mobiliário do refeitório da
Nova Sede, além dos utensílios necessários para o bom
funcionamento do mesmo: pratos, copos, talheres, porta
guardanapos, galheteiros, etc.

Em janeiro, recebemos a visita do comitê que veio certificarse que o projeto estava concluído, ou seja, que a execução ocorreu
de acordo com o que foi requisitado.
O programa Doe Um é muito interessante, pois beneficia
várias instituições de forma pontual, mudando a realidade das
entidades.
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O

Reunião de Boas
Vindas aos
voluntários

trabalho voluntário em uma
Organização Social serve para potencializar as
atividades da instituição. No entanto, para que o
trabalho tenha resultados é importante frisar que todos,
independentemente da função, devem andar na mesma
direção.
Com a participação de Marcela Doni- da FEACtópicos importantes sobre o trabalho voluntário foram
apresentados, aos novos e antigos voluntários.

A reunião aconteceu no refeitório da nova sede e contou com
a maioria dos voluntários do Semente.
Um dos pontos ressaltados foi a disponibilidade e o
comprometimento necessários para que o trabalho tenha eficiência.
Muitos acreditam que o trabalho voluntário não envolve
comprometimento e isso não é verdade. Trata-se de um trabalho
como outro qualquer, e a instituição conta com o trabalho
voluntário!

O Semente Esperança é uma instituição que possui um grupo
de voluntários bastante estável. Existem pessoas que trabalham há
muitos anos, já passaram por várias áreas da entidade e têm
participado efetivamente do crescimento da entidade. No entanto,
foram apresentados vários pontos importantes, pois com as
recentes e constantes modificações legais, envolvendo as
Organizações sociais, alguns aspectos precisam ser melhor
compreendidos, para evitar equívocos.
Alguns voluntários chegam à instituição por indicação de
pessoas que colaboram, outros pelo site do Transforma Campinas.
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O mais importante é que muitos ficam e fazem a diferença.
Temos voluntários pontuais, que trabalham somente em eventos, e
também aqueles que todas as semanas estão conosco, nas oficinas,
no bazar, etc.
Para termos sucesso, a união do grupo é estratégica, e
essencial!
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Domingo no
Picadeiro do
Semente

Um dia divertido, cheio de alegria e boas
experiências!
O Sonhar Acordado programou para 2017 o
tema Caridade, para discutir com crianças e
adolescentes.

No dia 22/02, reuniram-se na sede com o tema
Domingo no Picadeiro do Semente, e entre
brincadeiras, discussões e lanches divertidos passaram
a manhã discutindo e trocando ideias!

O programa do Sonhar Acordado é uma grande satisfação
para as crianças e adolescentes, que se deslocam de suas casas para
poderem passar momentos de alegria e de muito aprendizado!
Aguardam mensalmente o encontro com o grupo!
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Reunião
Intersetorial da
Região Sul

Aconteceu na nova sede, em fevereiro, a
primeira reunião intersetorial de 2017.
Sob
responsabilidade e organização da Assistente Social
Mara Aleixo e da estagiária Juliana... participaram
entidades, escolas e o centro de saúde da região.

O objetivo dessa reunião é compartilhar as
experiências vividas nos diversos setores que atendem
a população da região, buscando soluções/alternativas
para minimizar os problemas vividos pela
comunidade.
O grupo tem observado que a partir das discussões de casos,
encaminhamentos específicos surgem com maior brevidade.
As ações conjuntas, por meio de palestras e encontros, trazem
esclarecimento para todos, possibilitando melhor compreensão da
realidade das famílias.

Participaram da reunião as entidades CIMA, APER, São João
Vianey e outros.
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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.

