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PROJETO NOVOS RUMOS
Visita ao Museu Catavento
em SP

Festa Julina Semente Esperança
No dia 20 de julho aconteceu a nossa Festa Julina!
Com a ajuda de muitos colaboradores, incluindo
vários pais e mães das nossas crianças, tudo foi

ENCONTRO CULTURAL

pensado

pra

Escola Themaeducando

vestidos

a

que

todos

caráter

de

divertissem.

estavam

animados

Todos
nas

recebe nosso grupo

apresentações. Várias brincadeiras, muitos brindes
e a comida caprichada fizeram a festa especial! Os
adolescentes do Projeto Novos Rumos tiveram papel
importante na organização da festa. Até o famoso
Bingo aconteceu! Foi um dia de confraternização,
muita dança, alegria e comilança!

FEIRA DE ARTES
Balé faz apresentação
na Estação Cultura
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UMA JOIA RARA
NO SEMENTE
Romilda Duo Lozano, que completa
dia 15 de novembro 77 anos muito
bem vividos, é uma mulher muito
especial que está conosco há 18
anos. Chegou até a entidade por
indicação

da

FEAC

e

neste

ano

ministra as oficinas de artes manuais
e

bijuteria,

dadas

às

crianças

e

adolescentes. "Estou no Semente por
amor
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I Festival das Artes
No dia 30 de junho, dois grupos integrantes da oficina de
balé do Semente Esperança participaram do Festival de
Dança, realizado na Estação Cultura.

às

crianças",

diz

Romilda.

Acrescenta em conversa conosco que
acredita na importância da causa da
Instituição.
guarda

Em

com

suas

carinho

memórias,

especial

uma

homenagem que recebeu do nosso
ex-presidente Sr. Luis Carlos. Lembra

Esta foi a primeira edição do evento, que teve como objetivo
reunir academias de Campinas, num espetáculo único,
compartilhando trabalhos e ideias.

também de uma festa surpresa feita

Recebemos o convite para participar, o que nos deixou muito
honrados, pois fomos a única organização social
participante.

Sentiu ali toda a importância que tem

Para nossos bailarinos foi
uma manhã de muito
aprendizado. Conheceram
outras modalidades de
dança, se deslumbraram com
os figurinos e também
coreografias. Dividir o palco
com outros artistas
reacendeu o sonho de ser
artista de cada um.

crianças e tomando conhecimento da

"Foi interessante porque a
gente viu outras
apresentações como balé
clássico, jazz, dança
contemporânea....algumas
academias com figurinos
maravilhosos.... quero voltar
o ano que vem” Gabriela
Alvarenga, 14 anos

pela Prof Érica (Ballet) e as crianças
em comemoração ao seu aniversário.
o seu trabalho para a comunidade.
"Aprendo

muito

ensinando

essas

realidade de cada uma delas", fala
Romilda.
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Atendimento no
Semente pelo Centro
de Formação em
Acupultura (Cefac)
Foi

realizado

Semente

uma

parceria

Esperança

e

o

entre

Centro

o
de

Formação em Acupuntura (Cefac) com
objetivo de promover acesso a saúde e,
consequentemente, com a melhoria da
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qualidade

de

vida

atendidos,

crianças,

dos

usuários

adolescentes

e

suas famílias.
Os atendimentos serão realizados pelos
estudantes de pós graduação/extensão

Parceiro na Arte

dos

cursos

de

Medicina

Tradicional

O fim do primeiro semestre foi cheio de emoções para as oficinas

Chinesa, Fitoterapia e ou Naturopatia,

artísticas. Pelo terceiro ano, a Escola Themaeducando convidou o

sob supervisão profissional, através de

Semente Esperança à participar contribuindo com uma das suas

terapias alternativas com propósito de

oficinas culturais no evento.

propagação

Neste evento, além de apresentações culturais de familiares da

física e mental dos usuários assistidos

escola, também participaram grupos culturais/étnicos com suas

pela entidade.

artes. A oficina de percussão encantou e embalou o público presente

Os

ao ritmo da música popular brasileira. Os tambores e vozes, sob a

quinzenalmente,

regência do professor Willians fez o público vibrar com a brasilidade

horários previamente agendados pela

e a emoção da apresentação.

entidade.

e

manutenção

atendimentos
aos

da

saúde

ocorrerão
sábados,

com

Foi uma grande oportunidade de divulgar um pouco do trabalho
artístico desenvolvido na instituição.Em julho, no curso de férias da
escola, novamente participamos com a apresentação de um “Pocket
Show” que envolveu as oficinas de coral, ballet, percussão,
sapateado e hip hop.
A apresentação foi para as crianças e equipe da escola, que sempre
se envolvem com os artistas transformando este momento numa
grande festa.
Sempre muito bem recebidos pela escola e alunos, agradecemos a
parceria!

NOTA FISCAL PAULISTA
RENOVE SEU CADASTRAMENTO
Esta é uma das ações que muito ajudam nossa

Veja no site (www.nfp.fazenda.sp.gov.br) se você

instituição. A escolha da nossa instituição para

já precisa RENOVAR e escolha o SEMENTE

recebimento dos créditos da NFP deve ser

ESPERANÇA como sua entidade favorita

RENOVADA ANUALMENTE!
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Novos Rumos em
passeio por SP
No

dia

4

de

Julho,

nossos

adolescentes

se

encantaram com a visita ao Museu Catavento, um
museu interativo, inaugurado em 2009, que dedicase às ciências. Formado por 4 seções: Universo,
Vida, Engenho e Sociedade.
"Cada parte do museu que eu passava eu tinha
curiosidade e queria conhecer mais", diz Geovanna
Santos.
Esta
atividade contempla o propósito do projeto,
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"A parte que eu mais gostei desse museu foi o fato dos
visitantes interagirem com as atrações. Isso me
permitiu entender tudo melhor." - Eyshila Rafaela
"O que gostei no museu foi a sala de cheiros, onde
identificávamos os odores" - Kauã Almeida

sendo também uma oportunidade educativa na área
de conhecimento das ciências, artes e sociedade. A
programação incluiu almoço no Mercado Municipal
de

SP,

trazendo

também

para

os

PROGRAME-SE

jovens

conhecimento histórico/cultural. Além de todo o
aprendizado, foi um momento de confraternização
dos

adolescentes

e

professores

que

acompanharam.
“Satisfação

em

poder

passar

junto

com

os

adolescentes e colegas da equipe um dia de tanto
aprendizado”,

Alexandro,

professor

da

oficina

Participação Cidadã.

OUTUBRO
Dia 26 - III Mostra Artística Literária
NOVEMBRO
Dia 20 - XVII Bazar de Natal
Dia 28 - Formatura da II Turma dos
Novos Rumos
DEZEMBRO
Dia 11 - Espetáculo de encerramento

Siga @SEMENTEESPERANCA
nas redes sociais

