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Nós do Semente
Esperança só temos uma
palavra para dizer a você:

NOSSO

AFASTAMENTO

MOMENTO

SOCIAL

SOLIDARIEDADE
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Semente Esperança e o nosso momento
Apesar de todas as incertezas, medo e interrupções que a pandemia do Coronavírus está trazendo
para todos nós, uma enorme onde de solidariedade e empatia invadiu nossa vida, nossa instituição
e está chegando a lugares inimagináveis.
As famílias dos nossos atendidos foram duramente atingidas com o fechamento das escolas, da
entidade, do comércio e dos serviços e com a perda dos seus empregos. E uma corrente do bem
uniu forças de parceiros, voluntários, colaboradores e amigos para ajudar as famílias atendidas
pela instituição.
Como estamos trabalhando no Semente Esperança?
Esta crise é diferente de qualquer situação que já tenhamos vivido em tempos recentes. E por isso
tivemos que nos adaptar ao isolamento social e encontrar estratégias com criatividade,
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N R . S M I T Ha crise é preciso rever e ajustar ações do dia a dia.
flexibilidade.
Para
O desafio é imenso – podem acreditar!
Nossa primeira ação foi orientar as famílias a se prepararem para ficar com seus filhos em casa.
Orientações de prevenção contra o covid-19 foram enviadas diariamente no grupo do whatsapp
das famílias e pelas redes sociais. Nossa assistente social Mara Aleixo acompanha a demanda de
todos os usuários remotamente, acolhendo com muito cuidado, empenho e dedicação. A
coordenação, a equipe de educadores e os oficineiros começaram a testar diferentes formas de
acessar nossas crianças do serviço de convivência e nossos adolescentes do projeto Novos
Rumos.
Nessas horas vemos a força da “família” Semente Esperança que se mobilizou para arrecadar o
essencial para ajudar nossas 130 famílias: cestas básicas. Recebemos doações e ajuda de muitos
amigos, voluntários e parceiros. Gente de muito perto e de muito longe, pessoas sensibilizadas
com a situação e que não medem esforços para nos ajudar nas campanhas! Houve também a
preocupação com a proteção de nossos atendidos e começamos uma campanha para a confecção
de máscaras! Foram mais de 600 máscaras cortadas e costuradas para distribuição às famílias.
Nosso agradecimento do fundo do nosso coração por cada gesto de amor!

Nossa coordenadora, Priscila, em reunião
com sua equipe, agora usando novos
recursos
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Conectados por dias melhores!
Após as atividades de férias em janeiro,
crianças e adolescentes iniciaram o processo
de escolha das oficinas para o ano de 2020.
Com postura, participação e protagonismo
crianças e adolescentes, vivenciavam as
propostas para o novo ano, orientadas por
educadores e oficineiros.
Escolhas realizadas! Horário montado!
Estávamos
começando
a
saborear
novidades, e veio o isolamento social...

as

E agora? Quantas mudanças? Como fazer?
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Sabendo
da
importância
do
trabalho
desenvolvido
procuramos
alternativas
de
continuar com as oficinas e atividades do
Semente, mesmo à distância.
A
equipe
de
educadores
e
oficineiros
empenhou-se na montagem de grupos de
WhatsApp, cada um com uma oficina, para
assim dar continuidade ao trabalho. A cada
semana, selecionam uma proposta para
compartilhar com as crianças e mantêm a
motivação e o comprometimento do grupo.
Diariamente temos contato com as crianças. Há momentos importantes de interação,
cuidados, histórias, música, dança, arte. Dessa maneira percebemos que o vínculo é
mantido, e todos se sentem cuidados. Afinal, são essas sementes a razão de ser de
nossa instituição.
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Primeiro dia da 3ª Turma do projeto
Novos Rumos
O primeiro dia dos 36 jovens inscritos no projeto Novos Rumos foi de muita
expectativa! Foi um momento descontraído para todos se conhecerem! Com
dinâmicas e brincadeiras, cada um dos participantes se apresentou e contou um
pouco do que esperava do curso. E todos puderam conhecer os educadores
responsáveis pelas oficinas! Nos dias seguintes aconteceu uma gincana de
integração. No entanto, a primeira semana mal terminou, e entramos em quarentena.
De forma resiliente nos organizamos para dar continuidade ao projeto.
Após algumas tentativas e estratégias de formação à distância, respeitando as
P H O T O B Y M A R T I N de
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MITH
recomendações
social, encontramos o caminho da tecnologia por meio
das redes sociais e usamos ao nosso favor!

Percebemos então, que muitos adolescentes não têm fácil acesso à internet o que
dificulta o trabalho. No entanto, com o apoio financeiro de um de nossos parceiros - a
Fundação Avery Denninson-, a partir de maio todos os participantes do projeto terão
créditos para uso de internet, facilitando o processo de ensino à distância.
São pequenas ações que nos ajudam a resolver as questões que dificultam o
processo de aprendizado.
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Momento difícil transformado em
solidariedade
Com certeza a família Semente Esperança
mostrou sua força neste momento difícil.
Recebemos doações de cestas básicas e
alimentos, bem como doações financeiras,
de muitos parceiros (CISV, Loja Maçônica
Maestro Carlos Gomes, Lions Clube de
Valinhos, GELF, Escola Themaeducando,
Clínica Oncocamp, Wet’n Wild, Igreja
Nossa Senhora Aparecida, Igreja São
Bonifácio, Velloso Advogados e de muitos
amigos e voluntários! Esta pandemia
despertou em todos nós o que há de
melhor
humanos:
a
P H O T O B Y Mnos
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SMITH
solidariedade. As doações, em várias
formas, foram muito significativas e
gostaríamos de agradecer a cada um que
se preocupou e colaborou de alguma
forma.
Participamos também de uma plataforma
de
captação
de
recursos
chamada
Benfeitoria, e lançamos uma campanha
para a compra de cestas básicas, e qual
não foi nossa surpresa, quando batemos a
meta
graças
ao
Instituto
ACP
do
Movimento Família Apoia Família.
Já foram feitas 3 distribuições de cestas
básicas e alimentos. E pretendemos
continuar ajudando! Com a generosa ajuda
de muitos, nossas famílias terão o apoio e
a certeza de uma cesta básica por alguns
meses!
“Acordei de manhã já pensando o que faria
para o almoço, fiz um pedido no
pensamento e a tarde recebi a mensagem
no grupo do whatsapp do Semente que
teria uma cesta básica para reitrar! Chegou
em boa hora! 100 palavras!” - Diana, mãe
da Railly.
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" Se não fosse o empenho de vocês em ajudar as famílias do semente, eu não saberia o
que seria de nós. Muito obrigada mesmo de ❤ , a todos do Semente" - Depoimento de
Ivoneide,mãe do Guilherme e Vitória.

Mobiliza Campinas
A Fundação
Campinas”,
ajudar 5
vulneráveis

FEAC, com o movimento “Mobiliza
aportou 5 milhões de reais para
mil famílias socialmente mais
por 5 meses.

Para poder ajudar muito mais,
campanha para dobrar este valor!

está

em

Algumas famílias do Semente Esperança foram
contempladas
e
receberam
o
cartão
alimentação
para
utilizar
no
comércio
credenciado de Campinas!
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Agradecemos a parceira da FEAC!
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Agora ficou mais fácil para você
fazer a sua contribuição para o
Semente Esperança!

Através do nosso site www.sementeesperanca.org.br, na página contribua você
poderá efetivar sua doação online. Utilizamos a plataforma Doe Fácil, uma startup
de impacto social que simplifica o processo de doações com toda a segurança e
com custos acessíveis.
Mas se você quiser ser um contribuinte recorrente, com mensalidade ou carnês é
só entrar em contato conosco que faremos isso de forma simples, rápida e segura!
Uma maneira ainda mais prática é a doação utilizando o nosso QR code (acima).
É só apontar a câmera do seu celular no código e você será direcionado para a
nossa página personalizada de doação, também desenvolvida pela Doe Fácil.
Escolha o seu canal: Site, Instagram, Facebook ou QR Code e continue nos
ajudando a transformar vidas e seguirmos com a nossa missão!

Siga
@SEMENTEESPERANCA
nas redes sociais
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Conheça nossas atuais
campanhas e participe!

Aproveite seu tempo em casa e
cadastre-se no programa NFP!
Para continuar a assistir 130
famílias, neste momento
em que nosso bazar
permanente está fechado
e nossos eventos paradas,
precisaremos da sua ajuda!

Estamos com campanha de
alimentos não perecíveis,
material de limpeza e higiene,
papel, lapis de cor e livros
infantis, e elastico para
fazermos as máscaras de
proteção! O pouco que você
doar pode se transformar
em MUITO!

O grupo Dahruj está com a
campanha Leva e Traz do Bem!
Você doa e a Dahruj
retira sua doação e entrega no
Semente Esperança!

Juntos passaremos por este
novo desafio!

