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"Comecei no Semente com 11 anos. Era só um
passatempo, mas depois de um tempo virou muito
mais que isso. Se tornou o lugar que eu queria
estar. Aprendi muitas coisas, conheci muitas
pessoas, fiz grandes amizades. Eu era reconhecido,
tem coisa melhor?      Apoiado pela Nivia,  consegui
uma vaga na escola técnica São José, Escola
particular!! Rapaz!! Uma escola incrível onde pude
aprender muito mais. Foram 2 anos de sofrimento,
mas muitas alegrias. Me formei ano passado em
Técnico em Mecânica. Com o bom desempenho no
curso técnico consegui uma vaga na Faculdade
(UNIP) com bolsa de 100% em um curso que eu
desejava desde os 15 anos: Engenharia de Controle
e Automação. Agora é mais sofrimento, mas sinto
que estou no caminho certo. Consegui um emprego
na minha área, parte de projetos, planejamento, 
PC, ar-condicionado. O Semente faz parte da minha
vida, fico feliz de ver essa instituição crescendo
cada vez mais. Obrigado a todos do Semente!"
João Vitor Almeida Farias- 19 anos
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Do Semente para Faculdade

PROJETO NOVOS RUMOS 
Três atividades e

 muito aprendizado

IV MOSTRA 
ARTÍSTICA LITERÁRIA  

"Todo dia é dia de Natal!"
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Aconteceu, no dia 26 de outubro, a IV Mostra Artística Literária com o tema “Todo
dia é dia de Natal”. Trabalhos desenvolvidos nas Oficinas  Artes Manuais, Criarte,
Arteiros, Bijuteria, Criar para brincar, Animação, Eu sei cuidar, Escritores e Mil
Histórias foram expostos e encantaram olhos e corações dos visitantes.  
 
As crianças e adolescentes, artistas do dia, sentiram orgulho em ver suas obras
expostas e admiradas pelos visitantes. As famílias, se encantavam em ver o potencial
artístico de seus filhos.

Todo dia é dia de Natal!

Além das obras de arte, a Mostra
contou também com declamações
de poesias e o lançamento do
livro “Coletânea de histórias” de
autoria das crianças e
adolescentes participantes da
Oficina “Escritores”.
 
“Eu não me canso de olhar, visitei
as salas mais de uma vez. O que
é produzido pelas crianças tem
algo de especial. Isso tudo está
muito lindo!”, diz a Professora
Emiliana, responsável pela oficina
“Arteiros”.



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Dia 07 de setembro realizamos o primeiro evento esportivo
do Semente Esperança, que foi organizado por nossa
educadora Girlene Costa.
 
Neste dia tivemos a participação direta de cerca de 60
educandos, tanto nas competições de Basquete e
Handebol, quanto na apresentação de Kata e dança.
Todas atividades protagonizadas e vivenciadas por nossos
educandos nas oficinas da instituição.
 
Trazer o esporte como meio de socialização, inclusão e
potencialização das habilidades tem sido sensacional no
desenvolvimento e formação das nossas crianças e
adolescentes.
 
"Sucesso total", "emocionante"...como disseram alguns
deles...

Sábado Esportivo

NOTA FISCAL PAULISTA
 RENOVE SEU CADASTRAMENTO

Esta é uma das ações que muito ajudam nossa

instituição. A escolha da nossa instituição para

recebimento dos créditos da NFP deve ser

RENOVADA ANUALMENTE!

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

já precisa RENOVAR  e escolha o SEMENTE

ESPERANÇA como sua entidade favorita
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III Seminário
Internacional sobre
Acolhimento
Familiar

Entre os dias 20 e 23 de
Outubro,  aconteceu o III
Seminário Internacional sobre
Acolhimento Familiar em
Campinas/SP no Auditório Dom
Gilberto,  com extensa
programação de participantes do
Brasil e de outros países.
 
Nossa participação no evento,
após convite dos organizadores,
aconteceu com a apresentação da
oficina de Percussão no dia
22/10, encerrando as atividades
do dia.
 
Nossas crianças e adolescentes,
se apresentaram com  muita
energia e disposição,  tocando e
encantando o público.



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H
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PROJETO NOVOS RUMOS

Acompanhados pelo educador Alexandro, responsável
pela Oficina Participação Cidadã do Projeto Novos
Rumos, as alunas Aline, Ana Beatriz e Maria
Fernanda, participaram da Conferência Municipal da
Assistência Social realizada no dia 14 de setembro no
espaço da Guardinha.
Para o educador foi um momento importante na
formação dos jovens, pois puderam vivenciar uma das
formas de praticar a cidadania junto a um coletivo de
representações. Alexandro observou que alguns temas
discutidos em sua oficina e eleitos para o trabalho de
conclusão de curso do Projeto, estavam na pauta de
discussões da conferência, como por exemplo, meio
ambiente, moradores de rua e melhor acesso à saúde. 
A aluna Ana Beatriz comentou que “é muito bom ter
um lugar onde as pessoas podem falar das
necessidades de sua região” .... lá, nós falamos e
fomos ouvidos, é para isso que serve a conferência”,
concluiu.

Na Conferência Municipal da
Assistência Social

Os adolescentes voltaram animados do encontro que
tiveram com profissionais da Bosch, no Ciclo de
Profissões 2019. O evento aconteceu no Instituto
Robert Bosch dia  24 de setembro.
Além do “Novos Rumos”, mais duas instituições
estiveram presentes com seus jovens enriquecendo as
discussões e as trocas realizadas por eles. 
Apresentando um formato diferente do ano passado,
os profissionais mesclaram os grupos e propuseram
diferentes reflexões sobre comportamentos,
habilidades e autoconhecimento. As discussões foram
direcionadas  para questões relacionadas ao perfil
profissional e mercado de trabalho de cada um dos
jovens presentes!

No Ciclo de Profissões da BOSCH

No dia 1º de outubro, os adolescentes do projeto
puderam conhecer a Fábrica da Arcor em
Campinas. Muito bem recebidos pelos
profissionais, conheceram todas as etapas do
processo de fabricação de bolachas e panetones. 
 
Ficaram surpresos com os detalhes e cuidados
envolvidos em cada etapa de produção. Além da
fábrica, visitaram o escritório, conhecendo outras
profissões e atividades.
 
Finalizando o dia, ganharam um kit de delícias
Arcor que deixou a visita muito mais gostosa!

Visita técnica à  ARCOR



BOLETIM INFORMATIVO N.05/2019
 



Siga @SEMENTEESPERANCA 
nas redes sociais
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PROGRAME-SE

 
NOVEMBRO
Dia 20 -  XVII Bazar de Natal
Dia 28 -  Formatura da II Turma dos
Novos Rumos
 
DEZEMBRO
Dia 11 - Espetáculo de encerramento
Dia 12 - Confraternização de
funcionários, voluntários e crianças
 


