Campinas,
dezembro de 20186ª edição

2018 chega
ao fim

Informativo Semente
Esperança
O ano termina e com ele temos nossos projetos concluídos,
nossos sonhos ainda não realizados, e sempre nossas esperanças
renovadas. Acreditando sempre que dias melhores virão e que o
trabalho de formiguinha que desenvolvemos proporciona melhora
na vida de uma comunidade.
É importante acreditar que a vida tem sentido quando
trabalhamos para diminuir as diferenças sociais, buscando um
mundo mais justo e pacífico. Não importa o quanto cada um de nós
se envolve no trabalho voluntário, importa o amor que colocamos
em nossas ações!
Que o aprendizado que 2018 nos trouxe sirva para
edificarmos as ações em 2019!
Desejamos a todos, independente da crença que levam em
seus corações, um Natal de renovação e paz e um Ano Novo pleno
de boas ações!
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Dia 10 de novembro aconteceu um evento especial para

Dia da Saúde
e Beleza.

familiares das crianças e adolescentes do Semente, o Dia de Saúde
e Beleza. Uma ação social que beneficiou diretamente as famílias,
com atividades voltadas ao bem estar, cuidados com o corpo e a
alma. Teve a participação da jornalista Monique dos Anjos que
ministrou uma palestra salientando o quão importante é cada um
cuidar da saúde física e mental. profissionais e familiares.

Os participantes aproveitaram para cortar o cabelo, fazer as
unhas, limpeza de pele, com a participação de alunos e professora
da entidade Romilia Maria, além de fazerem aferição de glicemia e
pressão arterial por meio de uma parceria com a Droga Raia. Havia
profissionais como a assistente social Tânia, falando sobre a
importância da meditação, e o Gerson e a Rafaela fazendo análise
da saúde por bioressonância, e dando orientações de postura e
comportamento em entrevistas de emprego.
Atividades simples que mostram às pessoas a importância
da valorização de si mesmo e da autoconfiança quando queremos
alcançar os objetivos.
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Em novembro, a partir do convite do regente Paulo Rocco,
que organiza a mostra de coral no Espaço Maria Monteiro, o
coral do Semente Esperança se apresentou junto com outros
Encontro de
coros de Campinas. Havia coros infanto juvenis, adultos,
Corais no Espaço madrigais com idosos, e um público apaixonado por música.
Apresentar-se para um público diferente e ouvir outros
Maria Monteiro coros de excelente nível, despertou em nossas crianças o
espírito crítico uma vez que puderam perceber a divisão de
vozes, ouvir estilos distintos de música e discutir as variações
percebidas durante a apresentação.
Uma experiência enriquecedora e ao mesmo tempo
desafiadora para nossas crianças, que adoraram subir no palco e
cantar!

Encerramento
do Curso
Mecânica de
Bikes

Após vários encontros e 22 horas/aula, 8 adolescentes
concluíram o Curso Manutenção de Bikes, ministrado pelo
voluntário Carlos Rocha Junior, especialista em bicicletas.
O curso foi uma excelente oportunidade para os
adolescentes aprenderem os princípios básicos da manutenção,
praticando com bicicletas próprias e de amigos.
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Projeto Novos Rumos

Projeto de
Conclusão do
Curso

Foi com muita alegria e emoção que os meninos e meninas
que participaram do projeto Novos Rumos encerraram suas
atividades. Após 10 meses de muito aprendizado, aconteceu a
apresentação do projeto de conclusão do curso.
Os alunos formados 3 grupos que depois de pesquisar,
receber a ajuda de alguns colaboradores externos e a orientação
de seus mentores, apresentaram os projetos finais:
1.
Construção de uma maquete demonstrando a
captação da água de chuva e seu armazenamento para reuso.
Fundamentaram seu trabalho ao estudar as consequências
desastrosas para a humanidade, com a constante ameaça de
escassez deste líquido tão precioso, devido ao desperdício e mau
uso.

2.
Criação de um Book com visuais montados pelos
alunos, utilizando vestuário do bazar Semente Esperança. Com bom
gosto, curiosidade e criatividade demonstraram que é possível
modificar e inovar o guarda roupa.

3.
Criação de receitas saborosas, nutritivas e
simples de executar, visando o aproveitamento de alimentos.

A apresentação do projeto terminou com a degustação dos
pratos preparados pelo grupo.
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Foi um ano de muito trabalho, algumas evasões, muita
dedicação e bastante aprendizado tanto para adolescentes, quanto
para os educadores. Ninguém saiu como entrou, todos tiveram
ganhos significativos que com certeza farão diferença em suas
vidas.

Formatura
do Curso

No fim da tarde do dia 05 de dezembro reuniram-se famílias,
parceiros, amigos e voluntários para participar da formatura dos
jovens do projeto Novos Rumos.
Todos estavam radiantes com a conclusão do curso onde
certamente aprenderam muito. Foram 10 meses nos quais se
reuniam três vezes por semana para discutirem Finanças,
Comportamento, Informática, Inglês, Comunicação e Expressão,
ente tantos outros assuntos que surgiam nos encontros.

Os desafios que tiveram, durante todo o tempo de formação,
fizeram com que saíssem do curso mais responsáveis. Acreditando
que têm potencial para aprender e consequentemente, subsídios
para buscar e realizar seus sonhos.
Enquanto o curso se desenvolvia alguns desanimaram, outros
desistiram, mas aqueles que finalizaram reconhecem o ganho
inestimável que tiveram em suas vidas.
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Alguns relataram sobre as dificuldades que tiveram em se
posicionar e até mesmo em se expressar durante as discussões. No
entanto, ao final se alegram por ter superado as dificuldades e
relatam que saem bem mais fortes e decididos.
Eles são um grupo que ficará marcado na história do Semente
Esperança, pois são nossa primeira turma.

Agradecemos imensamente ao Instituto Roberto Bosch por
acreditar em nossa capacidade de realização deste projeto e aos
nossos jovens que demonstraram força, determinação e
protagonismo.
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XVI Bazar de
Natal

Em uma manhã chuvosa, mas muito animada, no dia 01 de
dezembro aconteceu o nosso XV! Bazar Beneficente de Natal.
Certamente é nosso evento mais esperado, seja pelos expositores,
voluntários, funcionários e amigos.

O envolvimento de muitos na organização, busca de
patrocinadores, preparo dos pratos, montagem e desmontagem da
estrutura, possibilitou mais uma vez o acontecimento de um evento
único. Durante todo o dia muitos elogios aos voluntários que
trabalharam incansavelmente para que tudo ocorresse da melhor
forma possível.

A alegria e o desprendimento dos expositores, participantes
e convidados deixam em nós um sentimento de gratidão. Foram
quase 600 pessoas e 40 expositores que fizeram suas compras, se
encontraram para o almoço, e também degustaram as cervejas e
os queijos servidos no Let’s Beer.
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A chuva torrencial que caiu durante todo o dia pode ter
dificultado a locomoção de muitos, mas não impediu que aqueles
que conseguiram chegar aproveitassem cada momento.
Gostaríamos de agradecer a todos que nos ajudaram a tornar
possível esse evento.
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Festa de
Encerramento

O público presente no Centro Social Presidente Kennedy
ficou repleto de alegria, no dia 11 de dezembro, quando o
espetáculo “Um Palco de Histórias” começou. Familiares e
amigos aguardam ansiosamente o dia da festa de
encerramento, porque a emoção envolve a todos. Para pais e
convidados é uma satisfação ver o resultado de horas de ensaio
e engajamento das crianças.

A empolgação das crianças revela a alegria que sentem
quando sobem ao palco. Nele expressam seus sentimentos, desejos
e até mesmo suas dificuldades. Vencem seus medos e
inseguranças; reforçam suas habilidades, e a cada ano que passa
surpreendem!

As oficinas de Ballet, Percussão, Hip Hop, Coral, Karatê e
Sapateado conseguiram revelar o talento das nossas crianças.

Os pais e convidados se encantaram com tantas demonstrações de
disciplina, comprometimento e arte.
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Almoço de
Natal das
Crianças

Depois da noite feliz e gratificante, com a festa de
encerramento do ano, as crianças e adolescentes puderam
participar de um almoço especial de Natal, junto com educadores
e funcionários.
O almoço foi preparado com todo carinho com a ajuda da
nutricionista voluntária Carmen. A mesa estava decorada e
puderam apreciar várias delícias que caracterizam essa época do
ano. Teve arroz com cenoura, farofa, maionese e carne, e um
delicioso sorvete.

O grupo todo pode se alimentar à vontade e certamente
voltaram para casa com gostinho de quero mais!

Almoço de
Voluntários e
Funcionários

E no último dia de atividade no Semente, aconteceu o
almoço de confraternização dos voluntários e colaboradores.
O mesmo carinho depositado no preparo do almoço das
crianças foi sentido por todos os presentes ao saborear os
deliciosos pratos.

Com a colaboração dos voluntários que se organizaram e
se responsabilizaram pelas entradas e sobremesas, o grupo se
reuniu e compartilhou boas histórias e momentos. Afinal, passamos
o ano todo juntos, colaborando uns com os outros, procurando
fazer da melhor forma o trabalho que a nós compete.
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Sabe aquele dia tão esperado? Pois chegou e foi perfeito!

Dia de
Alegria no
CEFOL

No dia 13 de dezembro nossas crianças e adolescentes,
acompanhados de voluntários e educadores passaram um dia
incrível no CEFOL (Centro de Formação e Lazer). Essa foi a
premiação pela conclusão de um ano cheio de conquistas, onde
foram avaliados itens como comportamento, participação e
interesse nas oficinas desenvolvidas durante o ano.

Com uma estrutura pronta para a diversão, nossas crianças
desfrutaram de piscina, prainha, parque infantil, campo de futebol
e muito mais. Tudo cercado de muito verde! O sol ajudou a
completar esse cenário.

Este ano participaram do passeio 100 crianças e
adolescentes.
Com tanta organização e alegria, no dia de hoje, só
esperamos a data do ano que vem pra desfrutar de tanta animação.

Agradecemos à equipe do CEFOL pela hospitalidade e a todos que
nos ajudaram com o transporte das crianças.
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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.

