
 Um sonho de 20 anos que hoje podemos ver concretizado! 
Ainda estamos nos adaptando a tantas transformações! Sair 
de uma pequena casa e entrar em um local que foi planejado 
e pensado para ser nosso espaço de convivência e 
crescimento é motivo de eterna alegria e gratidão! 

 

O sonho não foi sonho de uma pessoa! Foram muitos os 

que acreditaram que é importante olhar ao nosso lado e ajudar 

aqueles que mais precisam! Dessa forma tem sido possível 

melhorar a vida de uma comunidade que hoje faz parte da nossa 

vida também!  

Durante pouco mais de 2 anos vimos com emoção e 
preocupação, subir cada uma das paredes, assentar cada 
azulejo, colocar cada janela! Agora o sonho é outro- é crer na 
transformação da vida das pessoas que vivem na comunidade, 
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de tal forma que possam ser protagonistas de seus próprios 
sonhos!  

Em julho, junto com as férias vieram as grandes 
mudanças! Todos estamos ainda nos adaptando! Ver as crianças 
subirem e descerem as rampas felizes, aproveitando um espaço 
que jamais puderam imaginar desfrutar nos faz acreditar em um 
mundo que podemos transformar! Em um mundo onde não 
faltam exemplos de egoísmo, violência e tristezas, devemos 
sempre acreditar no amor, pois é o amor que espalhamos que 
pode iluminar a nossa vida e de outras pessoas! 

    

                 

Nossos desafios hoje são muitos maiores que aqueles que 
tínhamos! Precisamos uns dos outros porque ninguém avança 
sozinho, e sabemos que ainda há muito a fazer! 

O bem transforma primeiro quem faz, depois quem recebe! 
Que esse sonho hoje realizado seja o início da transformação de 
muitas vidas! 
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     O mês de julho terminou com um grande susto, 
em toda a comunidade que vive no Jardim Itatiaia. Um 
incêndio de proporção considerável destruiu cerca de 
43 casas, deixando famílias inteiras desabrigadas. 
Algumas das famílias que vivem no bairro têm filhos 
assistidos pelo Semente Esperança. 

A proximidade com o bairro e o problema vivido 
tão perto de nós, gerou uma mobilização tanto no 

Semente por meio de seus voluntários, funcionários e crianças 
quanto na comunidade em geral tornando a entidade um ponto 
de coleta de doações. 

Foram muitas as doações recebidas, desde enxoval para 
bebês cujos pais haviam perdido tudo até colchões, brinquedos, 
roupas, utensílios domésticos e alimentos.  

 

       

O incêndio também foi assunto discutido pelos 
educadores com as crianças, fazendo uma reflexão e mostrando 
a importância de se colocar no lugar do outro. As crianças se 
envolveram trazendo seus próprios brinquedos para doação. E 
foram pessoalmente entregar as doações. 

 

 

Em meio à tragédia perceberam que todos podem ajudar 
e sentiram-se agradecidos por poderem participar dessa ação. 

  

Incêndio no 
Itatiaia 
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Pelo terceiro ano consecutivo, as férias de julho 
têm sido para as crianças momento de conhecer e 
conviver com crianças de várias partes do mundo, a 
partir de uma parceria entre Semente Esperança e o 
CISV, uma organização não-governamental, 
independente, sem fins lucrativos e voluntária que 
promove a educação para a paz e a amizade 
intercultural. Sua missão é educar e inspirar ações 
para um mundo mais justo e pacífico. Está presente 
em mais de 70 países, sendo afiliado à Unesco e ao 
Conselho da Juventude da União Europeia. 

Por meio da associação de dois programas do CISV: 
Mosaic que alia aprendizado com impacto comunitário e o 
Interchange que estimula um encontro mais profundo entre duas 
culturas foram desenvolvidos projetos, tendo como tema central 
os Direitos Humanos. 
 No projeto “Dê um zoom nos seus direitos” os jovens 
puderam conhecer a história da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, entender como esses direitos se relacionam 
no nosso dia-a-dia e criar, por meio da fotografia, um registro 
desta percepção acerca do tema abordado. 

           

                                          

As atividades consistiram na exibição de um 
documentário, seguido de reflexões; na criação de cidades 
imaginárias e análise de fotografias identificando garantias e 
violações de direitos; e num Workshop de fotografia, 
reconhecendo nessa forma de expressão uma importante 
ferramenta de sensibilização pública.  

A próxima etapa consistirá numa exposição fotográfica que 
dará oportunidade aos jovens desenvolverem um olhar crítico, 
observando seu bairro e sua comunidade sob outros pontos de 
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vista e repensando o seu papel como agente de mudança na sua 
comunidade.  

A fotografia será o caminho para que expressem de 
maneira real e simbólica a visão que têm sobre o assunto. 

 
 O outro projeto desenvolvido “Iguais nas diferenças” teve 
como um dos objetivos estimular jovens, entre 12 e 14 anos, a 
refletirem sobre a importância da leitura entre crianças e 
adolescentes, permitindo que um dos mais importantes direitos 
sejam garantidos, que é o direito à educação. Participaram do 
projeto jovens do Brasil, Dinamarca e Tailândia. 

                             
 Pensando nisso, os jovens cisvianos, antes da visita ao 
Semente, promoveram campanhas em suas escolas, entre 
parentes e amigos para arrecadar livros e brinquedos. Os pais 
dividiram tarefas e se organizaram na preparação do espaço 
físico: estantes, prateleiras, lousa, etc. 
 No dia da ação, crianças e jovens do CISV e do Semente 
se reuniram em pequenos grupos e conversaram sobre 
costumes e cultura dos países visitantes; depois selecionaram, 
etiquetaram e organizaram os livros nas estantes, juntamente 
com os brinquedos e jogos pedagógicos, além da organização 
geral de todo espaço: tapetes, pufes, almofadas, mesas, 
cadeiras, etc. 
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As atividades lúdicas realizadas na parte externa, 
proporcionaram momentos de uma verdadeira integração 
cultural entre brasileiros, dinamarqueses e tailandeses através 
das brincadeiras e troca entre os participantes.   

       

      

Uma manhã fria, mas que foi aquecida pela união dessas 
crianças e jovens do mundo, reforçando que a convivência com 
a diversidade ensina o respeito, o reconhecimento e a 
valorização do outro, promovendo a igualdade de direitos e nos 
tornando iguais nas nossas diferenças. 
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         As oficinas oferecidas às crianças e adolescentes têm 
trazido resultados bastante satisfatórios.  
        Os novos espaços, agora mais confortáveis e apropriados 
para a execução das oficinas de artes, pintura, reciclagem, 
culinária e informática têm deixado as crianças empolgadas 
com as novas oportunidades de aprendizado. 
 
 

 

    

 

         Nossos jovens, Leonardo Gratulino e Carlos Manja, 
participaram junto com o voluntário Carlos Perches e a assitente 
social Mara Aleixo do X Fórum de Profissões promovido pelo 
Movimento Transforma Campinas, Precoltec e Grupo Primavera. 
         A visita despertou a curiosidade para entender um pouco 
mais como funciona o mercado de trabalho, e quais os pré 
requisitos que precisam ter para se qualificar e concorrer às 
vagas de estágios e emprego nas grandes empresas da região.  
 

 

Como uma forma de arrecadar fundos para complementar 
o orçamento da entidade realizamos a Lasanha do Bem! Foi um 
sucesso, pois nos programamos para fazer 150 lasanhas, como 
experiência, e acabamos por montar quase 250. 

Nosso agradecimento a todos que participaram do 
evento: comprando, vendendo, preparando as lasanhas!  

Acontece no 
Semente 

Lasanha 
do Bem 

X Fórum de 
Profissões 
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         Como parte das atividades oferecidas ao grupo de pais, 
a endocrinologista Marcia Paiva conversou sobre as 
principais modificações que ocorrem na adolescência e a 
importância dos pais estarem sempre atentos ao 
crescimento dos filhos. 

 

 

 

         O filósofo Eduardo, que esteve conosco em junho, voltou 
para continuar a conversa com os pais sobre as dificuldades 
encontradas na educação dos filhos. Sempre com a intenção 
de acertar, muitas vezes, cometemos erros que nem mesmo 
percebemos. Com o auxílio de um profissional fica mais fácil 
identificar as falhas e corrigir a rota. 

 

          O mês de agosto terminou com um encontro de jovens 
que viveram conosco vários anos. Com alegria e entusiasmo 
recordaram-se dos momentos vividos na entidade e ficaram 
impressionados com a nova estrutura da mesma. 

Juntos compartilharam momentos, histórias e falaram 
dos novos rumos que suas vidas têm tomado. 

Entre tantas recordações comprometeram-se a 
programar um novo encontro, com mais pessoas que já 
passaram seus dias conosco! 

  

Crescimento e 
Desenvolvimento 
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Relacionamento 
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Encontro de 
Jovens Semente 
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        Pensando no bem estar e na qualidade de vida das 
pessoas que vivem na comunidade, próxima ao Semente 
Esperança, várias oficinas gratuitas são oferecidas ao 
público jovem e adulto. 

Para dançar e se divertir: 

     ZUMBA: Quartas feiras das 8 às 9h 

                           Quintas feiras das 17 às 18 h 

 

Para uma vida mais saudável: 

 YOGA PARA SUA COLUNA: Quartas e 
Quintas feiras, das 16 às 17 h 

 

 

 

Para desenvolver habilidades manuais: 

BIJUTERIAS: Sextas feiras das 13h30min às 
15h30min 

 

CARTONAGEM E CROCHÊ:  Quintas feiras das 
13h30min às 17h30min 

 

São várias as opções para integração, capacitação, bem estar 
social! Venham conhecer as oficinas! 

Inscrições abertas pelos telefones: 3579-1487 e 3252-2712 

Oficinas 
abertas à 

Comunidade 
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                 23.09- Jantar Comemorativo dos 20 anos 

 

Um jantar para comemorar com amigos, voluntários, 
parceiros e colaboradores! 

Pedimos às pessoas que comprem com antecedência 
seus convites para que possamos organizar o espaço, que é 
limitado a 120 pessoas!  

No evento serão vendidas garrafas do vinho comemorativo 
dos 20 anos do Semente Esperança. 

Para reserva ou compra contatar a Nina na administração, 
pelo telefone 3579-1487. 
 Cardápio: 
Entrada 

�       Pastéis de queijo e carne 
�       Caponata de berinjela 
�       Torradas  
Salada 
�       Rúcula com tomate seco 
�       Maionese de legumes  
Prato principal e acompanhamentos  
�       Polpetone recheado com queijo 
�       Sobrecoxa recheada com ricota e damasco 
�       Lasanha de berinjela 
�       Talharim com tomate fresco, manjericão e queijo branco 
�       Risoto de abobrinha  
�       Arroz branco 
Sobremesa  
�       Pudim de leite 
 
Bebidas 
�       Água aromatizada 
�       Refrigerante normal e zero 
�       Suco (laranja e maracujá) 
 
Local: Restaurante da Nona 
Av. dos Esportes, 624 Valinhos 
Horário: 20h 
Valor: R$ 70,00 (setenta reais) 
Vinho: R$ 25,00 (vinte cinco reais) 

 

O que vem 
por aí 
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07.10 – Inauguração da Nova Sede e 2ª Mostra Artística e 
Literária “Semente Esperança-20 anos fazendo Arte” 

Convidamos parceiros, voluntários, diretoria e famílias 
para uma manhã de confraternização! 

Acontecerá às 10h, a apresentação da Nova Sede a todas 
as pessoas que nos ajudaram a construir esse espaço de 
convivência e de aprendizado, assim como a abertura da 2ª 
Mostra Artística e Literária. Os trabalhos apresentados nesta 
Mostra são resultado das oficinas Criarte, Criar para Brincar e a 
exposição fotográfica preparada pelos adolescentes que 
participaram do Projeto “Dê um zoom nos seus direitos”, 
executado em parceria com o CISV-Campinas. 
Venham tomar um café conosco! Será um prazer receber todos 
vocês! 
 
15.11- Bazar de Natal  

Este ano estaremos em um novo espaço, mais amplo e 
agradável, para receber nossos amigos para o tradicional Bazar 
de Natal! 

Nosso Bazar vai acontecer no Hotel Fonte Santa Tereza em 
Valinhos, no feriado de 15 de novembro. Ao contrário dos anos 
anteriores, ele ocorrerá durante a semana, e não no sábado. 

Com espaço para expositores, prestadores de serviços e o 
delicioso Café Colonial, esperamos receber a todos que sempre 
nos prestigiam! 

Teremos ainda, um American Bar com degustação de 
cervejas e queijos artesanais. Os convites serão vendidos 
separadamente. Esperamos dessa forma um maior número de 
pessoas que poderão desfrutar de um espaço agradável, 
encontrando amigos e conhecendo pequenos produtores de 
cerveja da região e queijos da Serra da Canastra. 

Tanto os convites do Bazar quanto da degustação serão 
vendidos a partir de setembro. 
 
05.12- Festa de Encerramento 
 
Tema: “Semente Esperança- 20 anos fazendo arte” 
Local: Centro Social Presidente Kennedy 
Av. Rio de Janeiro, 327 
Vila São Bernardo, Campinas-SP 
 
Mais informações na edição de outubro  
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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. 


