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SEMENTE ESPERANÇA
Rua Crispim Ferreira de Souza, 144 - Campinas/SP - (19) 3579-1487

Nota Fiscal Paulista
O Programa da Nota Fiscal Paulista foi prorrogado até
31/12/2020. Ainda dá tempo de você ajudar de forma
rápida e simples, mas de grande importância para todos
nós! Com os créditos recebidos proporcionamos um
melhor atendimento, em um ambiente mais adequado.
No início deste ano fomos sorteados com um prêmio de
R$ 10.000,00 e já estamos investindo em melhorias no
nosso espaço de atendimento!

CONQUISTA
Agronomia na USP

Veja como é simples:
CADASTRE-SE pelo site: www.nfp.fazenda.sp.gov.br
ACESSO AO SISTEMA: entre com sua senha e login (se já
possui cadastro no programa) ou novos cadastros (faça seu
cadastramento)
ESCOLHA O SEMENTE ESPERANÇA:
Clique em ENTIDADES
Clique em DOAÇÃO DE CUPONS COM CPF(automática)
Digite

nosso

CNPJ

02.243.432/0001-59

no

campo

PESQUISAR ENTIDADE e CONFIRME!
Pronto! Sua doação automática já está cadastrada!
Coloque em todas as suas compras o seu CPF e continue
concorrendo aos sorteios mensais!
Mas lembre-se: a escolha da entidade favorecida deve ser

NOVIDADES
Iniciando 2020 com novas
oficinas e muitas crianças

RENOVADA anualmente! Deixe agendado! Se você fez seu
cadastro agora no programa, os primeiros créditos deverão ser
transferidos para sua conta corrente para posteriormente valer a
doação automática para o SEMENTE ESPERANÇA.
Outra alternativa é continuar doando os
cupons fiscais sem a indicação do CPF
para o Semente. Basta acessar o app da
Nota Fiscal Paulista, fotografar o QR
Code, ou digitar os dados do cupom. Em
seguida escolher para qual entidade serão
destinados seus créditos. Não é um
processo automático. O consumidor deve
fazer a doação “nota a nota”, seja no
aplicativo ou diretamente no site da Nota
Fiscal Paulista.
Você pode ajudar, distribuindo caixas para recolhimento dos
cupons SEM CPF, em lojas e restaurantes que você frequenta.
Ainda temos urnas!

BAZAR DE CARA NOVA
Melhorias para melhor
atendê-lo
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Semente Esperança com muitas novidades!
Os corredores e salas estão repletos de carinhas novas,
alegres e irrequietas!
Aumentamos o número de crianças no serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos para 150!
Nosso objetivo constante é melhorar o trabalho com nossos
atendidos e este ano não poderia ser diferente! Oferecemos
uma variedade de oficinas que podem ser escolhidas por
todos- no programa Arte e Cultura temos o Balé, Percussão,
Hip hop, Sapateado, Coral e Violão, além de Bijuteria, Artes
manuais, Arteiros, Desenho, Criar para brincar e Criarte. Na
PHO
T O Semeando
B Y M A R T I N Ro. SSaber,
MITH
área
do
temos a Informática para cada
uma das faixas etárias, Mil historias, Escritores, Patrulha do
Bem, Jogos pedagógicos e Animação. Já no programa Corpo e
Mente Saudável oferecemos Esportes, Eu sei cuidar do meu
corpo, Horta, Recreação e Passeios.
No dia 9 de março iniciaremos a 3ª. turma do projeto Novos
Rumos para 30 adolescentes de 15 a 17 anos! Um curso de 10
meses que possibilita o desenvolvimento de habilidades e
competências, de modo a orientar o adolescente a fazer
escolhas conscientes, seja na vida pessoal ou no mundo
profissional, prevenindo também a sua inserção precoce no
mercado de trabalho.
Uma outra novidade é o Centro de Convivência Intergeracional
e Inclusivo, que busca fortalecer vínculos familiares e
comunitários, além de trabalhar a autonomia e o protagonismo
por
meio
da
troca
de
experiências
entre
os
participantes.Haverá aulas de coral para adultos e idosos,
atividades de esporte e lazer, grupos de apoio e
empoderamento a meninas e mulheres tratando de temas
relacionados à autoestima, cuidado feminino, direitos e
prevenção da violência contra a mulher.
Com certeza 2020 será um ano de grandes desafios! Todos
nossos esforços são direcionados para atingirmos nossa
Missão: "Oferecer um espaço socioeducativo que
contribua para melhoria da qualidade de vida de crianças,
adolescentes
e
suas
famílias
em
situação
de
vulnerabilidade social, visando a efetivação de seus
direitos, bem como a conscientização de seus deveres".

Educadores do Projeto Novos Rumos
preparando-se pra nova turma 2020
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ESFORÇO
E FOCO

PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Matinê de Carnaval
No último dia 21 aconteceu a segunda edição da
matinê de carnaval do Semente Esperança, com
as tradicionais marchinhas, concurso de fantasias
e samba no pé! Contamos com o envolvimento de
toda equipe durante as oficinas para produção de
ornamentos e decoração da festa! Um momento
enriquecedor com a valorização da cultura do
carnaval tradicional e a vivência dos nossos
educandos nesse processo!

Uma grande alegria tomou conta de
todos nós com o resultado dos
vestibulares!Nossa
ex-educanda,
Suelen Crystina Silva de Sousa (18
anos), foi aprovada em Agronomia na
ESALQ-USP- um dos vestibulares
mais concorridos do país."Todos nós
achamos que não somos capazes de
estar em tal lugar, conseguir tal
coisa, simplesmente por que não
deixamos
de
pensar
de
forma
negativa. Desde o dia que coloquei
na minha cabeça que queria passar
em uma faculdade pública, isso só me
fez querer ir atrás dos meus sonhos.
Não foi fácil, tentei 3 vezes antes de
passar,
fiz
cursinho
popular,
trabalhava e estudava, foi muito
cansativo, estressante e eu até
pensei em desistir. Mas tinha alguma
coisa no meu coração que falava que
eu tinha que tentar de novo e que
uma hora ia acontecer aquilo que eu
tanto
queria.
Tive
pessoas
maravilhosas no meu caminho, que
me ajudaram a estudar e me deram
um apoio gigante. Fui fazer a prova
chorando sem acreditar que era
capaz de passar, até que, em janeiro,
saiu o resultado e, quando eu vi, que
passei em Agronomia na Esalq-USP a
felicidade tomou conta de mim.
Percebi
que
todo
esforço
e
pensamento positivo valeram a pena.
Não desistam dos seus sonhos, todos
somos capazes! E a gratidão no final
é incrível".
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E

no

dia

26

de

fevereiro

recebemos a neuropsicopedagoga
Viviane Ceccato, que falou para
nossa equipe técnica e voluntários
sobre “Neurodiversidade em sala
de

aula.

Uma

oportunidade

de

conhecer mais sobre transtornos
como o autismo, TDAH, dislexia,
discauculia,
dificuldades
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

nosso

ansiedade
neurovisuais.

trabalho

é

e
Em

importante

aprender sobre transtornos para
podermos

criar

um

ambiente

acolhedor e seguro para nossos

Sempre aprendendo

educandos.

Como todo início de ano, o Semente Esperança se
preocupa com o aprendizado da nossa equipe técnica, dos
voluntários e das famílias atendidas.

ajudaram nestes encontros e nos

No dia 3 de fevereiro aconteceu o Encontro das Voluntárias
do Bazar! Nesse encontro todas puderam conhecer mais
sobre a entidade e nossos desafios para 2020,
apresentados por Gaby Reimer, e participaram da palestra
“Ajustando o foco” ministrada pela nossa voluntária Cida
Costa. As participantes aprenderam sobre as habilidades
sociais necessárias para atender melhor nossos clientes e
organizar de forma mais produtiva o bazar.
No dia 13 de fevereiro aconteceu o 1º. Encontro de
Famílias com o tema “Como melhorar o relacionamento
com os filhos”, tendo como palestrantes nossos voluntários
Tania e Gerson, que trabalham com terapias holísticas.
Este tema expressa as angústias vivenciadas pelas
famílias responsáveis por assegurar e efetivar a educação
dos filhos. O encontro foi cheio de informações e muito
dinâmico, como o relato da mãe do Pedro Batista (C2): “Me
ajudou muito, como disse meu companheiro. Olha as
estratégias usadas: não gritar com os filhos, colocar limites
e cumprir, procurar ouvir sempre e conversar é a melhor
coisa a ser feita. É difícil, mas temos que mudar para
melhorar.”

Só

temos

que

agradecer aos voluntários que nos
motivam a continuar a aprender e
refletir cada vez mais sobre nosso
trabalho!
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O Bazar Semente Esperança de cara nova!
Nosso bazar permanente está em constante mudança para a cada dia atender melhor
nossos clientes!
Neste início de ano focamos na organização e arrumação dos espaços e tivemos
oportunidade de participar de um encontro dos voluntários que nos ajudam nas
tarefas de triagem, seleção, precificação, organização e atendimento aos clientes.
No final de fevereiro ficou pronta a cobertura da frente do bazar! Agora há mais
espaço para exposição dos móveis, além de oferecer mais conforto àqueles que estão
fazendo compras em nosso estabelecimento.
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

A renda do bazar é uma das nossas principais fontes de captação de recursos, por
isso é muito importante continuar a receber doações de boa qualidade.
Obrigado a todos que nos ajudam, seja como voluntário, na arrecadação de doações
ou mesmo frequentando nosso bazar como cliente!

BOLETIM INFORMATIVO

N.01/2020

Volta às atividades
Neste mês de fevereiro nossa atividade de
retorno com os educandos foi mais que
especial!

Contou

com

gincanas,

Just

dance, sessão de cinema e para finalizar
fizemos uma trilha ecológica no Parque
Ecológico.

Tudo

foi

brindado

com

um

lanche mega especial para comemorar a
semana

de

boas

educandos. Bem-vindos!

vindas

aos

2020 começou a todo vapor com a
força e alegria de nossa equipe de
educadores!
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PROGRAME-SE

Veja nossa programação
MARÇO
Dia 9 - Início da 3ª Turma Novos
Rumos
ABRIL: Dia da Saúde e Beleza
MAIO: Dia da Casa Aberta
JULHO: Festa Julina
SETEMBRO: Sábado esportivo
OUTUBRO: Mostra artística Literária
NOVEMBRO: Bazar de Natal
DEZEMBRO: Festa de Encerramento
Siga @SEMENTEESPERANCA
nas redes sociais

