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

REDE DE SOLIDARIEDADE
+ DE 1000
CESTAS
BÁSICAS

+ DE 1200
MÁSCARAS

+ DE 500
KITS DE
ALIMENTOS

+ DE 2600
ATIVIDADES
PARA CASA

105 cartões

59 cartões

MOBILIZA
CAMPINAS
FEAC

NUTRIR
PREFEITURA
CAMPINAS

Neste tempo de pandemia, a rede de solidariedade aumentou e temos
contado com parceiros incríveis do setor privado, de grupos da sociedade e
de pessoas físicas.
Todos empenhados em ajudar a população vulnerável e diminuir os impactos
da pandemia, contando com a instituição como ponte para esta realização.
Recebemos o apoio para cestas básicas, hortifrutis,
itens de higiene,
máscaras, material pedagógico, que chegaram por meio de doações em
espécie ou depósito na conta da instituição revertidos na compra do material
necessário. Nosso muito obrigado!
Agradecemos também as doações para o Bazar permanente, que chegam
todos os dias em nossa instituição, fortalecendo esta importante fonte de
recurso principalmente em tempos de pandemia.
As parcerias potencializam o trabalho realizado, chegando a cada família, a
cada criança, como um ato de amor.
Como alguém que se coloca no lugar do outro e sente sua necessidade, isso
é solidariedade!

Obrigado... em nome das mais de 600
pessoas impactadas neste período!
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Um tempo que se alongou...
.......muito mais que esperávamos...
O mundo foi colocado diante de uma nova realidade, sem poder escolher a maneira ou
o jeito de lidar com ela. O período de 40 dias que inicialmente imaginamos nos afastar,
se estendeu.
Todos fomos pegos de surpresa, necessitando imediatamente reformular nossas ações.
Podemos dizer que tudo isto veio como um grande problema, mas logo o
transformamos num grande desafio!
Logo na primeira semana de quarentena, ansiosos queríamos voltar a abraçar, acolher,
conversar, rir, correr, brincar, dançar, cantar, tocar... No grupo de Whatsapp das famílias
atendidas, crianças e pais falavam sobre saudade...
A Missão da instituição sempre nos fez otimistas. E mais uma vez, diante deste cenário
H O T O B Y M A ReT Itristezas,
N R . S M I T H nos voltamos para ela (missão) na certeza de que devíamos
de Pincertezas
continuar, mesmo que de maneira diferente, mas por novos caminhos cheios de
possibilidades.
Nossa Missão:
Oferecemos um espaço socioeducativo que contribui para a
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.
Apenas uma palavra de nossa missão foi transformada: palavra “espaço”. Nosso público
não poderia nesse período de quarentena realizar as atividades no espaço da
instituição, mas toda essência da missão tem continuidade nas casas das crianças e
adolescentes por meio das relações e vínculos estabelecidos com a equipe da
instituição.
Poder explorar essa nova dimensão de atuação nos fez compreender o quanto a
instituição está fortalecida nas relações com as crianças, adolescentes, famílias e
sociedade, nas experiências vividas nas atividades, nos encontros e desencontros, nas
alegrias e por vezes tristezas, nosso dia a dia tornando-o especial desde o momento da
entrada até a hora da saída.
O momento que estamos vivendo é também um momento de aprendizado.
Rapidamente, tivemos que aprender sobre ferramentas tecnológicas e o impacto que
teriam em nossas ações. Aprendemos sobre protocolos de saúde no cuidado próprio e
com o próximo. Aprendemos sobre paciência, aguardando dia a dia orientações,
pronunciamentos do governo, quem sabe a esperança da vacina! E a cada informação,
planejar e replanejar...
Foi um primeiro semestre cheio de aprendizado e esperança.
A seguir, compartilhamos um pouco das ações desenvolvidas de março a agosto, gratos
por poder fazer parte desta corrente de solidariedade e por todos os parceiros que
colaboraram para que tudo isso pudesse acontecer.
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TRAJETÓRIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
6 A 14 ANOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DA PANDEMIA
Desde o início do distanciamento social,
passamos por diferentes formas e estratégias
de contato com as crianças e adolescentes,
com o desafio de manter e continuar
construindo o vínculo, mesmo que de forma
on-line, conscientes da vulnerabilidade dos
atendidos, agravada pela avalanche de
problemas advindos da pandemia.
Em equipe, cada etapa foi avaliada
e
replanejada de acordo com os resultados
PHOTO BY MARTIN R. SMITH
atingidos.
Nas primeiras semanas, em março, a
comunicação com as crianças aconteceu por
meio do grupo de whatsapp das famílias
atendidas. Todos os dias, um educador ou
oficineiro se comunicava com as crianças de
acordo com a atividade que era realizada
presencialmente.

Oficina de desenho
Thiago Pereira de Paiva

Na história contada pela educadora Sara, da
Oficina Mil Histórias - “O Hipopótamo que
tinha ideias demais”, de
Aline Busson-,
Vitória Alice, nossa criança do Ciclo 1,
respondeu por áudio: “Oi tia Sara, eu tive
uma ideia, uma máquina de pensamentos
positivos!”
Para não sobrecarregar o grupo de whatsapp
das famílias, e também para priorizar neste
grupo
informações,
orientações
e
acolhimento sobre a situação na pandemia,
em
abril,
decidimos
criar
grupos
de
whatsapp de acordo com as rodas de
referência dos educadores e também das
oficinas de arte e cultura.

Oficina "Eu sei cuidar
do meu corpo" Thalia Rodrigues do
Nascimento
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Oficinas de violão, ballet e hip hop em casa

PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Oficina de Violão
Clarice S Queiroz
Graziele S Pinheiro

Oficina Ballet
Yasmim V dos Santos

Oficina Hip Hop
Natiely L C Ventura
Emily L Vaz Camargo

Para os meses de junho e julho, adotamos uma nova estratégia. Cada
educador, de acordo com seu ciclo etário, elaborou um conjunto de
propostas, envolvendo atividades de pintura, criatividade, movimentos,
recreação, palavras cruzadas, leitura, entre outras. Chamamos estas
atividades de “Semente em casa edição 1” (junho) e “Semente em casa edição
2” (julho).

Educadores (Sara, Girlene e Alexandro) no
dia da entrega do material
Agatha e Nicolas na Oficina Criarte

As irmãs Luane, Nicole e
Isabelle Palmiro
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Horta em casa, Rickelmy
PHOTBY MARTIN R. SMITH

Kayky, com a culinária

Priscila, mãe do Paulo sobre o
“Semente em casa”

Em julho, o cenário em Campinas, sinalizou para o não retorno às atividades,
pelo menos pelos próximos dois meses. No olhar de cada colaborador da
instituição a tristeza, e pelos espaços, ouvíamos os comentários sobre a
saudade do “barulho” das crianças.
Diante disso, entendemos que era necessário uma readequação das
atividades aproximando o máximo possível do formato presencial, de maneira
não presencial.
Analisamos cada oficina ofertada pela instituição e para cada uma
levantamos diferentes estratégias de realização com as crianças. Nos guiamos
por dois pontos: contemplar 100% das crianças e adolescentes e garantir que
as trocas realizadas em cada oficina tivesse um significado, mantendo o
vínculo e o prazer na participação de cada uma delas.
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Para isso, fizemos um mapeamento das condições de cada criança/adolescente
atendido pela instituição em relação ao tipo de acesso à internet e, se existia este acesso.
Com tudo isso pronto, iniciamos a realização das oficinas utilizando como ferramentas: o
contato individual por telefone, vídeos chamadas em grupo, vídeo aulas, encontros no
Google Meet e entregas de materiais para a realização das atividades em casa. Cada
estratégia, definida de acordo com o tipo de acesso da criança e a natureza da oficina
realizada.

Vitória Emanuelly

João Victor

Caio Esteves, do lado
Pedro e Yan Vaz,
PHOTO BY MARTIN R. SMITH
abaixo a educadora
Sara

Depoimento Sara - Foto
“Esse tempo de pandemia me possibilitou (apesar do triste cenário de perda de muitas
vidas) grandes evoluções pessoais. Fui impulsionada para um processo de reinvenção
do fazer educacional e criativo.
Se por um lado, me peguei preocupada com as crianças que estão fora do nosso
convívio, e muitas vezes à mercê da violência doméstica e/ou comunitária, por outro,
me vi instigada a tornar o nosso contato ainda mais afetuoso e estimulante.
Tenho certeza que não seremos mais os mesmos após esse período, e fico feliz em
pensar que isso se dará positivamente ao nosso favor e de nossas crianças,
adolescentes e jovens.”
Sara Dias – Educadora Social
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GARANTIA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS
E O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS
Mara Eliane M. Aleixo – Coordenadora técnica
Neste período de distanciamento social imposto pela Pandemia do Covid19, vivenciamos uma situação desafiadora e inovadora no trabalho social
com famílias. Percebemos o quanto a maioria das nossas famílias tem se
esforçado para garantir a participação dos seus filhos nas oficinas
disponibilizadas e é perceptível como os vínculos dentro das casas têm se
fortalecido. Destacamos também o reconhecimento das famílias pelo
trabalho desenvolvido que tem possibilitado a execução das atividades
pelos educadores, e no relacionamento com a coordenação e o social.
Tivemos o privilégio de atuar, garantindo o acesso à segurança alimentar,
por meio de entregas de cestas básicas mensais, desde o mês de abril e,
semanalmente hortifrutis. Além disso, entregamos para todos atendidos,
máscaras e itens de higiene para cuidado e proteção familiar.
Realizamos o atendimento terapêutico e psicológico presencial de crianças,
adolescentes e responsáveis, cuidando das situações de violência e quadros
depressivos que aumentaram com a pandemia.
A mútua cooperação
dos envolvidos nesse
processo do trabalho,
tem trazido resultados
impactantes
para
equipe de trabalho que
tem o prazer de criar e
se
reinventar
para
atender as famílias, suas
crianças, adolescentes, jovens e idosos, apoiando e superando cada
obstáculo encontrado, visando a qualidade do serviço para a ampliação dos
vínculos familiares, prevenção de ocorrências de situações de risco social e
pela garantia dos direitos socioassistenciais.
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Depoimento Estelita - Foto
“Cheguei na instituição no pico do isolamento social, no início da carreira
profissional no serviço social, mas cheia de vontade de trabalhar e muito,
muito feliz, com esperança de ser acolhida e crescer como profissional. A
equipe do Semente Esperança superou em todas as minhas expectativas
e hoje me sinto parte dessa família, me sinto muito acolhida e grata.
Tenho aprendido muito dentro desse novo normal e percebo a diferença
que fazemos na vida das famílias quando recebemos “aquele sorriso de
olhar”, quando entregamos a cesta, o hortifruti e outras coisas, que
sanam a fome e aquece os corações. Quero muito que tudo isso acabe,
estou ansiosa para “reconhecer” as pessoas sem máscaras, falar pertinho,
abraçar e continuar trabalhando bastante para que todos os direitos
sejam garantidos!”
Estelita Pena – Assistente Social

TRAJETÓRIA DOS NOVOS RUMOS
Nivia Coelho

Grandes desafios trazem consigo novas ações, novas ideias, as quais
precisavam possibilitar a continuidade do nosso trabalho com a qualidade
que tanto prezamos. Inovação e criatividade foi o que permeou e tem
permeado este momento.
Com foco em ações que dessem continuidade no atendimento, no início
da quarentena, a coordenação e equipe de educadores prepararam suas
aulas em vídeo para um canal no Youtube.
Notamos que alguns dos nossos jovens tinham acesso limitado a este tipo
de conteúdo e desta forma por isso, adequamos o conteúdo novamente
para atividades impressas e pequenos vídeos com orientações sobre as
atividades que eram enviados pelo Whatsapp.
O retorno dessas atividades foi expressivo e ficamos felizes com o
resultado, mas com uma gestão visionária fica sempre aquela sensação de
que podemos fazer mais e assim aconteceu.
Queríamos de alguma forma alcançar um contato mais significativo. Uma
forma de criarmos vínculo com esses jovens, apesar do isolamento social,
criarmos vínculo com esses jovens.
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Neste momento a instituição disponibilizou um chip para cada jovem com um pacote de
internet suficiente para que pudéssemos realizar aulas online e alcançar 100% dos nossos
atendidos.
Foi maravilhoso! Claro que foi também desafiador e ainda é, afinal estamos todos nos
adequando a este novo momento.
Estamos trilhando este um novo caminho,e o estamos fazendo junto com nossos jovens.
Eles trazem falas enriquecedoras que norteiam muitas vezes o que vamos realizar.
Dessa, porque desta forma, a relação se torna prazerosa para ambas as partes, passa a
fazer sentido para o jovem e para o mediador do conhecimento.
Todos se apropriam da realização e o
crescimento se dá de forma natural.
Com um trabalho sério, sensível, com
reuniões de equipe e um planejamento
ousado, começamos a realizar nossas
aulas online. Nossos encontros acontecem
três vezes na semana pela plataforma
Zoom, sendo duas oficinas de 1h por
encontro.
Acabou? Claro que não!
É o começo de uma nova jornada que nos
levará a Novos Rumos.
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVO E INTERGERACIONAL
PARA A INSTITUIÇÃO, UM GRANDE PASSO, PARA A
COMUNIDADE UM PRESENTE!
Em abril deste ano, iniciamos um novo serviço com um novo tipo de
atendimento na instituição. O “Centro de Convivência Inclusivo e
Intergeracional”, que tem como principal objetivo atender a comunidade de
todas as idades, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.
Após observações e alguns levantamentos feitos da comunidade,
projetamos o atendimento deste serviço para o atendimento a mulheres no
que diz respeito ao para o fortalecimento da autoestima, na oferta de
esporte para adolescentes e jovens e da arte por meio do canto coral para
idosos.
A pandemia chegou primeiro que antes do início do projeto. Porém
motivados e ansiosos pelo contato com um novo público, readequamos
adaptamos as atividades e iniciamos a divulgação das oficinas de bijuteria
para os beneficiados com cestas básicas que não estavam inscritos nos
programas já oferecidos no Semente Esperança.
Em pouco tempo, já tínhamos o grupo da bijuteria, que nos mostrou que o
contato via whatsapp era uma possibilidade de atendimento. Em sequência,
divulgamos a oficina de Zumba com grande adesão. Nesta oficina, as aulas
acontecem ao vivo online!
Estamos conhecendo o público e fortalecendo seus vínculos com a
instituição.
Novas ações já estão sendo planejadas! Aguardem novidades!
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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!

Continuamos com nossa campanha de arrecadação na
plataforma benfeitoria!
É muito importante a divulgação na rede de contato de vocês!

https://benfeitoria.com/
sementeesperanca?ref=benfeitoria-pesquisa-projetos

Juntos passaremos por este
novo desafio!

