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PROJETO NOVOS
RUMOS

Todo dia é dia de Natal!
A

noite

de

nossa

apresentação

de

encerramento de 2019 é um dos eventos
mais esperados do ano! O espetáculo é o
momento no qual cada um de nossos artistas
brilha da sua forma no palco, seja tocando,
dançando ou cantando. O aplauso do público
vem, pois é uma forma de reconhecimento
de familiares e amigos pela dedicação e
empenho. O tema trabalhado durante o ano
“Todo dia é dia de Natal “ estava no verde e
vermelho do figurino, nas mensagens do hip
hop, na sensibilidade dos bailarinos, na
alegria

do

sapateado

natalinas do coral!

e

nas

canções

TALENTOS DE
FUTURO
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UNIDOS PELA
CAUSA

Sonhar Acordado
Nesse último domingo tivemos a Festa do
Natal e encerramento do Sonhar Acordado,
onde se reuniram mais de 600 crianças
atendidas pelo projeto em 2019, sendo o
Semente Esperança uma dessas instituições.
A festa de encerramento do Sonhar
Acordado é um dia pleno de muitas
brincadeiras, brinquedos infláveis, atrações e
atividades para relembrarmos os valores que
vimos durante o semestre. É um dia mágico
tanto para as crianças quanto para os
voluntários!

Dia de doar
E fomos surpreendidos por lindas lembranças
de Natal para nossas crianças confeccionadas
pelas irmãs D Aurea (93 anos) e D Reny (88
anos)!
Obrigado a nossas voluntárias que moram em
Águas de São Pedro!

Nossa instituição tem o
privilégio de ter muitos
amigos espalhados pelo
mundo! Amigos solidários
das
mais
diferentes
idades!
Recebemos a doação da
renda da rifa de colcha
de
retalhos
feita
na
Alemanha a muitas mãos!
Esta colcha foi resultado
de um curso de costura
para crianças!
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Curta um curta
Em

parceria

com

a

Fundação

Feac

aconteceu a oficina de curta-metragem.
Nela participaram adolescentes atendidos
e jovens do território, que já passaram
pela Entidade. Durante cinco encontros
de três horas, ministrados por Juliana
Brombim

-

educadora

de

audiovisual

responsável pela condução das oficinas e
produção de um curta, aprenderam a
técnica

de

móveis.
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utilização

Por

meio

de

dispositivos

da

atividade,

produziram um curta-metragem onde os
participantes retrataram a importância do
esporte na melhoria da auto estima dos
jovens.

O

encerramento

das

oficinas

ocorreu na escola Cecília Pereira, no dia

Fim de ano cheio de alegria,
emoção e divertimento!

13/11/2019,

com

exibição

do

curta-

metragem e também do filme “D.P.A. 2 –
O Mistério Italiano”. Várias famílias do
território prestigiaram o evento e sentiram

Para as crianças e adolescentes do Semente Esperança, o fim de
ano veio carregado de muitas surpresas e emoções! No dia 12 de
dezembro, após uma noite incrível de apresentações, as crianças
puderam

se

divertir

durante

toda

manhã,

nos

a importância de terem acesso à cultura.
Os jovens Carlos e João Marcos tiveram
desempenho excepcional na oficina uma
vez que atinge o interesse do público

brinquedos

jovem. Animados com a oficina e as

organizados pela “Turma do Diego”- parceiro de recreação no

técnicas audiovisuais que aprenderam, e

espaço da instituição. Aproveitaram muito a cama elástica, piscina

que pretendem se aprimorar, sonham com

de bolinha, escorregador inflável, algodão doce e pipoca. Para o

as oportunidades que podem surgir no

almoço de Natal, nossas cozinheiras Margarete e Risolene,

universo "youtuber" no qual já tinham

prepararam um cardápio especial que tinha como prato principal

interesse,

“lasanha”. Que delícia! E para terminar esse dia especial, o Papai

profissional.

visualizando assim realização

Noel da Ambev chegou para a entrega dos presentes! Quanta
emoção e alegria em receber os presentes pedidos na cartinha
enviada aos padrinhos (funcionários da Ambev) e carinhosamente
atendido por eles. Pudemos ver nos olhos e sorrisos a expressão de
realização e alegria!
Agradecemos a todos que fizeram desse dia mais que especial!

Posse responsável de animais!
Em novembro voluntários da empresa Mars passaram um dia fazendo
atividades com nossas crianças, mostrando um pouco sobre a posse
responsável

de

nossos

amigos

de

4

patas!

Foi

um

dia

de

aprendizado e diversão! Obrigado a todos envolvidos neste projeto!

muito
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Formatura Novos
Rumos 2019
Que

alegria

fazer

parte

de

um

projeto

tão

fantástico! Novos Rumos chegou ao final de mais
um ano, mais uma turma formada e nos deixa a
sensação de que não podemos parar. O projeto nos
move e nos faz acreditar que é possível ensinar,
aprender, promover o ser humano e o cidadão a
padrões mais elevados e melhores. Parabéns aos
formandos,
(diretoria)

aos
que

educadores
viabilizou

e
e

a

toda

tornou

equipe
possível

alcançarmos resultados tão expressivos. “Os Novos
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Rumos foi uma experiência muito maior do que eu

Produto Final
Novos Rumos 2019

esperava. Acrescentou muito, não só na área de

Tivemos

o

privilégio

trabalho, mas também na vida! Foi incrível! ”

concluirmos

Bianca Elena

importante do curso Novos Rumos: O Produto

em

e

25/11,

oportunidade
uma

etapa

de

muito

Final. A classe foi dividida em cinco grupos, e
cada um deles fez sua escolha quanto ao
tema. Fomos surpreendidos pela relevância
dos temas escolhidos: Planeta Lixo, Web Rua,
Bem-Estar Estudantil, Eu Digo Quem Eu Sou
e Compartilha. Foi uma jornada e tanto, um
trabalho de aproximadamente 4 meses, com
inúmeros desafios e grandes conquistas, que
nos permitiu crescer, romper, aprender e a
nos desenvolver enquanto equipe! O nosso
muito obrigada a vocês educandos que se
dispuseram
Mesmo

com

a

acreditar
tantos

que

desafios

era

possível.

vocês

foram

incríveis! Obrigada à direção, coordenação e
aos educadores que aceitaram esse desafio e
concluíram com êxito.

Prêmio para educandos com maior
frequência em 2019
Este ano pudemos, assim como no ano passado, premiar os alunos que menos faltaram em 2019. Foram
cinco educandos do período da manhã e cinco educandos do período da tarde. Entregamos 3 bicicletas,
3 carrinhos de controle remoto e 4 lindas mochilas. Esta premiação é uma forma de reconhecer o
comprometimento desses educandos e suas famílias com o Semente Esperança. Ano que vem tem mais!
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XVII BAZAR
DE NATAL
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Visita da Avery
Denninson Foundation
Dia 8 de novembro recebemos uma visita
internacional: alguns membros da equipe da
Avery Denninson Foundation, que apoia nosso
projeto, vieram pessoalmente conhecer nossas
crianças, adolescentes e nosso trabalho! Foi
uma tarde na qual pudemos mostrar um pouco
de nossas atividades e os adolescentes dos
projeto Novos Rumos tiveram a oportunidade de
se comunicar em inglês! A visita terminou com
uma alegre e divertida quadrilha junina dançada
por todos e um delicioso lanche compartilhado
entre nossos atendidos e os visitantes!
Obrigado pela visita!

Foi no dia 20 de novembro
que o Semente Esperança e o
Lions
Clube
de
Valinhos
trabalharam juntos no XVII
Bazar de Natal, que aconteceu
no Hotel Fonte Santa Teresa.
Os cantores brilharam com
músicas que encheram os
corações. A conversa sobre
sustentabilidade no modo de
vestir trouxe ótimas dicas. O
buffet
trouxe
deliciosas
comidas, com muita fartura e
uma variedade incrível de
comidinhas! Os 50 expositores
chegaram com uma super
variedade de produtos, que
agradaram a todos! Muitas
vendas
foram
feitas.
No
American
Bar
a
cerveja
artesanal
e
os
queijos
servidos fizeram o maior
sucesso!
Venda
recorde!!
Agradecemos o empenho de
nossos
funcionários,
voluntários e parceiros que
acreditam no nosso trabalho.
O público, cerca de 700
pessoas, levou um colorido
especial ao evento! Esse
evento é o mais importante
para nossa ONG!
Esperamos vocês em 2020!
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Apresentações artísticas de fim de ano
Recebemos com muito carinho e
contentamento os convites para
apresentações de nossas oficinas
artísticas. Com isso, a agenda de
nossas crianças ficou completa neste
fim de ano.
23 de novembro- as crianças do Hip
Hop e Sapateado se apresentaram no
P
H O T O B Y M A R T I N Rda
. SMITH
Urbanizarte
Vila Esmeraldina.
Além de se apresentar, aproveitaram
todas as atrações disponíveis no
evento. Foi uma manhã de arte e
diversão.
25 de novembro- Percussão, Coral,
Ballet,
Sapateado
e
Hip
Hop
apresentaram o "Pocket Show" no
evento anual de voluntários da Avery
Dennison - a convite da Thais.
05 de dezembro- Apresentação na
Bosch
no
encerramento
das
atividades dos voluntários. Nossas
vozes e ritmos foram ouvidos por
meio do coral e percussão.
E para encerrar a agenda 2019, o coral
se apresentou à convite da Escola
Americana de Campinas no evento
Elementary Music Celebration. Foi uma
manhã especial onde pudemos também
assistir às apresentações das crianças
da escola. Agradecemos a cada um
que carinhosamente nos convidou e
nos
acolheu
em
seus
espaços,
possibilitando a realização de nossa
missão, transformando vidas.
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Talentos de Futuro
No

segundo

semestre

iniciamos

o

curso

Talentos de Futuro para o público jovem.
Idealizado pelo Instituto Algar em parceria com
Semente

Esperança,

e

tendo

como

facilitadoras Girlene Costa e Nivia Coelho educadoras sociais da entidade. Durante o
processo nos deparamos com a evolução e
entusiasmo de 9 jovens, que alegam ter suas
vidas

transformadas.

"Eu

saí

deste

curso

acreditando que, agora sou capaz de realizar
todos os meus sonhos", aluna Karoline. O
P H O Ttrouxe
O BY MA
T I N R . expectativas,
SMITH
curso
a R todos
alegrias e

gratas surpresas.

Passeio especial de fim de ano
No dia 13 de dezembro, para finalizar as
atividades
adolescentes

em

2019,

fizeram

o

crianças
passeio

e
mais

esperado do ano! Um dia de piscina no
Clube Vale Verde Valinhos! O dia estava
lindo, com um sol que fez brilhar mais a
emoção de brincar na piscina. As crianças
se

divertiram

muito

brincando

o

tempo

inteiro dentro d’água. Pararam apenas para
o almoço e lanche da tarde. Com certeza,
um dia inesquecível para todos!

Siga @SEMENTEESPERANCA
nas redes sociais

