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Agora falta
pouco!

20 anos de dedicação e amor se passaram!
Uma história que vem sendo construída baseada no respeito e na
ética.
Um sonho que muitos sonharam, e alguns verão concretizado!
A obra praticamente finalizada, pronta para acolher nossas
crianças, adolescentes e suas famílias, é um orgulho para todos nós.
Falta pouco para podermos nos reunir com todos os amigos, que
durante anos vêm alimentando nosso sonho.
Este projeto é exemplo de dedicação, amor e solidariedade. Se
queremos um mundo melhor, temos que lutar por ele, diminuindo
as desigualdades, para que um dia nosso sonho seja vivido em sua
plenitude.
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Dia da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a
consultora de beleza Evelyn K. Quartaroli proporcionou, às
mulheres da comunidade, um momento de interação e
reflexão sobre a importância da autoimagem. Ressaltou o
impacto que a imagem pessoal tem na autoestima, e como isso
reflete no dia-a-dia de cada um.

A reunião aconteceu no dia 08 de março, na nova sede
do Semente, e teve momentos de questionamentos e aprendizado.
Após a orientação quanto aos cuidados com a pele do rosto,
as mulheres puderam praticar, utilizando os produtos fornecidos
por Evelyn, e realizaram suas próprias maquiagens!
O resultado foi surpreendente e bastante satisfatório, pois
algumas das mulheres nunca haviam utilizado nem mesmo um
batom! Perceberam que um pequeno detalhe faz diferença!

Esperamos que outras experiências como essa possam se
repetir, possibilitando aprendizado.
Após um lanche, a estagiária Juliana ofereceu uma
massagem rápida relaxante às participantes.

Todas voltaram para casa felizes, com a certeza de que o cuidado
de si próprio reflete no cuidado com os outros!
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Era uma
Vez...

No dia 11 de abril foi realizado um Evento de Contação de
História, na nova sede do Semente Esperança. O objetivo era
divulgar a Coleção “Por um Mundo Melhor” – de Renata Cunha e
Ana Luengo, da Editora Renovarte e discutir aspectos importantes
da Contação de Histórias para o processo de aprendizagem.
A escritora de livros infantis, Kátia Viera, apresentou
algumas técnicas de Contação de Histórias, de forma divertida e
interessante.
Os participantes tiveram a oportunidade de exercitar formas de
contar uma história.
A Contação de Histórias é capaz de instigar a imaginação,
criatividade, oralidade, gosto pela leitura, além de contribuir
efetivamente para a formação ad personalidade da criança,
fortalecimento de vínculos sociais e afetivos.

Participaram da atividade, educadores da escola Cecília
Pereira, entidade Quero Quero, Portal das Artes e Semente
Esperança.
Foi uma manhã muito produtiva e esclarecedora para os
educadores que são os facilitadores de leitura.

Todos foram presenteados com a coleção dos 5 livros, que
certamente serão utilizados com nossas crianças, pois não há
dúvidas que histórias são formas de ensinar e aprender!
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Visita à
Exposição
“Incertezas
Vivas”

Nossas crianças e adolescentes fizeram uma visita à 32ª
Bienal Itinerante que aconteceu de fevereiro a abril, no SESC
Campinas.
Obras contemporâneas de diferentes artistas foram
selecionadas para a exposição “Incertezas Vivas”. De acordo com
seus curadores, o objetivo da exposição era mostrar que “a arte
tem uma grande relação com as incertezas e dilemas vividos pelos
indivíduos, já que permite reflexões mais profundas sobre os
problemas, além de dar oportunidade para o desenvolvimento da
imaginação e da subjetividade de cada um.” No entanto, é
necessário diferenciar incerteza de medo para conseguir enfrentar
as questões mais difíceis do cotidiano.

As crianças apreciaram a exposição, mas fizeram suas próprias
interpretações!
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Manhã com a
Torcida

No dia 15 de abril, como parte de uma ação social da
Torcida Jovem Amor Maior, da Ponte Preta, nossas crianças e
adolescentes passaram uma manhã bastante divertida.
Ganharam chocolates, e brincaram de cama elástica e piscina
de bolinhas que foram instaladas na Instituição.

Organizada da
Ponte Preta

Toda a atividade foi organizada pelo grupo de torcedores.
Dentre eles havia um adestrador de cães que trouxe alguns animais
para participarem de uma atividade lúdica junto às crianças e
também a Macaca, mascote do time.

Os momentos de descontração e alegria foram
complementados com um lanche organizado pelo grupo, que
tomou muito cuidado no preparo trazendo, até mesmo alimentos
para as crianças com restrições alimentares. Havia cachorro quente,
bolo e refrigerante!

A manhã trouxe momentos dinâmicos e muito agradáveis!
Nosso agradecimento à Torcida Jovem Amor Maior!
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Páscoa com
Unimed
Campinas

A Unimed Campinas mais uma vez surpreendeu nossas
crianças, trazendo deliciosos ovos de Páscoa a todos.
A satisfação foi geral! Quando viram chegar as caixas com os
chocolates, mal puderam esperar o final do período para se
deliciarem.
Nossas crianças agradecem a inciativa dos voluntários da
Unimed Campinas!

A todos nosso muito obrigado!
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Curso de
Cartonagem

No início de abril algumas mulheres da comunidade
participaram de um curso de Cartonagem, realizado pela
voluntária Patrícia Peters.
Ações comunitárias desse tipo são vistas como uma forma
de aproximar famílias e instituição, além de ser uma oportunidade
interessante de aprendizado.
A participação de algumas famílias no curso
“Aproveitamento Integral dos Alimentos”, realizado em 2016 em
parceria do Semente Esperança com o Sesi e o Cisv, despertou o
interesse das mulheres em participar, com maior frequência, de
cursos de capacitação.
O objetivo desse curso de curta duração foi oferecer, às
interessadas, ideias para incrementar o orçamento doméstico, a
partir da confecção de objetos, com materiais de baixo custo.

A experiência foi muito positiva, trouxe vários
questionamentos. Perceberam que os produtos que criaram podem
ser vendidos, transformando-se em uma alternativa de renda, além
de poderem presentear. Entenderam um pouco como compor o
preço das peças, para possível comercialização, e também como
combinar tecidos, papeis, acessórios!

A tarde agradável rendeu uma série de porta-retratos, caixas,
porta-joias, blocos de anotações, entre outros objetos.
O curso é semanal, desenvolvido em 3 módulos e 2 turmas,
com 5 alunos cada turma. Acontecerá de forma experimental, e
caso seja preciso, outros surgirão!   
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Bate papo com
menores
aprendizes da
Samsung

Nossos jovens estão crescendo, e o interesse
por compreender as oportunidades que o mercado de
trabalho oferece aos que desejam seu primeiro
emprego, levou educadores e coordenação a pensarem
em formas de promover encontros com jovens que já
ingressaram no mundo do trabalho.
Jovens participantes do programa Menor
Aprendiz, da Samsung, e ex-alunos do educador
Alexandro Silva estiveram na nova sede do Semente
para um bate papo informal e esclarecedor.

A visita foi planejada visando esclarecer, aos jovens
do Semente e à equipe de educadores, como funciona o programa e
qual a estrutura necessária para que o grupo possa se capacitar para
oferecer mais essa oportunidade aos nossos jovens.

Os jovens passam no mínimo 6 meses na instituição se
preparando para os processos seletivos, existentes nas várias
empresas parceiras. Uma vez selecionados vão para as empresas,
com contrato de trabalho de 6 horas diárias/ 4 dias na semana,
sendo que o 5º dia útil da semana é reservado para a continuação
dos treinamentos, junto ao CIEE, empresa responsável por validar
todo o processo. Além disso, no decorrer do programa, várias
atividades são programadas para manter os jovens motivados.
Surgem viagens culturais, visitas a outras unidades da empresa, e
com isso, muitos finalizam o processo de aprendizado.
Existe a possibilidade de contratação, e este fato faz com que
haja empenho dos jovens, para fazer um bom trabalho.
Muitos dos nossos adolescentes ficaram surpresos com as
possibilidades existentes, assim como se certificaram da
importância de estar bem preparado para entrar no mercado de
trabalho.
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Sonho que se
sonha junto é
realidade!

O feriado de 21 de abril foi um momento especial para
muitos envolvidos com o Semente Esperança: crianças, famílias,
colaboradores e voluntários.
Uma parceria estabelecida com a Organização Social
Sonhar Acordado proporcionou momentos de aprendizado e
extrema gratidão!
Durante 3 dias, aproximadamente 80 jovens do Sonhar
Acordado estiveram reunidos na Nova Sede para concretizarem o
programa SuperAção! Nada atrapalhou, nem mesmo o tempo
nublado da sexta-feira que parecia não querer contribuir!

O programa SuperAção promove campanhas e atividades
periódicas em comunidades, com o objetivo de aliar a promoção de
valores, humanizar o ambiente das instituições e mobilizar todos
para que o objetivo comum seja cumprido da melhor forma
possível!
Este ano, a instituição escolhida foi o Semente Esperança, e
os jovens planejaram e realizaram parte da pintura externa da Nova
Sede.

O espírito de união e colaboração pode ser sentido desde o
início dos trabalhos.
Aos poucos foram chegando tímidos com suas mochilas e
colchões, procurando um espaço na área escolhida para os
dormitórios. Logo depois, começaram as conversas e as trocas de
experiências! Alguns já haviam participado de atividades no
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Semente, e reencontraram as crianças que calorosamente acolheu o
grupo!

O dia começava cedo, logo após às 7h da manhã, quando se
encaminhavam ao refeitório, para a oração matinal e o café da
manhã. Em seguida, começavam as atividades que se estendiam
até, aproximadamente, meia noite, intercalando trabalho de
montagem de andaimes, pintura, dinâmicas, discussões, palestras,
orações e refeições.
O grupo teve o acompanhamento do Pe. Sérgio, que mediou
as dinâmicas e os guiou espiritualmente, para um melhor resultado
do trabalho, envolvendo os valores abnegação e egoísmo.
Alegria, respeito, engajamento, acolhimento foram
sentimentos experimentados por todos os presentes.

“Os pés vermelhos do barro, as caras e roupas sujas de tintas, e principalmente o sorriso nos
lábios de cada um, deixava todos felizes em estar naquele lugar e poder contribuir.”
(MaryAngela Sartori)

Nos três dias, circularam pelos corredores, riram, choraram,
trabalharam, e seguiram uma rotina definida para que todos os
momentos planejados fossem contemplados.
Uma grata surpresa foi o engajamento espontâneo e
voluntário de várias mães da comunidade que participaram das
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atividades, contribuindo com suas experiências e conhecimento.
Além delas, muitas pessoas se revezaram para preparar as
refeições, lavar a louça, limpar os ambientes para que todos
pudessem cumprir os objetivos propostos.

“Tive a oportunidade de conhecer um grupo de jovens maravilhosos, que unidos no AMOR se
doaram e transformaram a nova sede do SE, deixando-a ainda mais linda e colorida. A marca
do Sonhar Acordado está registrada e fará parte da história do Semente Esperança.” (Vera
Dalpin).

Unidos, trabalharam com disposição e alegria! No final da
tarde de domingo, todos participaram de uma missa de
encerramento e voltaram para casa com um sentimento imenso de
gratidão e dever cumprido!

Para nós, do Semente Esperança ficou a certeza de ter o
apoio e o carinho de um grupo que trouxe alegria e energia
contagiantes.
Temos a convicção que unidos, em um mesmo espírito, uma
equipe vai para frente. Quando os objetivos e os valores são
comuns, as diferenças são respeitadas e o amor pelo próximo é um
sentimento compartilhado.
Voluntários do Semente, assim como os voluntários do
Sonhar Acordado deixaram mensagens de amor, esperança e
perseverança. Acreditar em um sonho faz com que ele tenha uma
grande chance de ser realizado!
O sonho é nosso, e a sua realização, um mérito de muitos!
Nosso eterno agradecimento a todos que participaram, seja
fazendo doação de alimentos, trabalhando na cozinha e na
arrumação, ou no planejamento de todas as atividades!
Aguardem o convite para a inauguração da Nova Sede!
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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.

