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

NOVOS RUMOS
Nova turma 2021

Ajude-nos a ajudar!
Destine parte do seu Imposto de Renda

Ainda dá tempo!
Se você apresenta a declaração
dentro do prazo correto e no
modelo completo, pode destinar
até 3% do imposto devido ao
Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente
–
FMDCA,
de
Campinas, e escolher o SEMENTE
ESPERANÇA como a entidade
social beneficiada. Assim, você
estará ajudando em nossos projetos
sociais. Saiba como na página 2.

MULHERES EM FOCO
Inscreva-se

Bazar
Esperamos S e m e n t e
você!
Esperança
aberto de 2ª a 6ª
das 10h às 16h
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Saiba como destinar seu IR
1) Selecione a Aba: "Doações Diretamente na
Declaração", clicar na ficha "Criança e Adolescente",
"Novo", escolher o "tipo" Municipal, "UF" SP, "Município"
Campinas e digitar o valor informado pelo Programa.
2) Imprima: a guia Darf e pague na rede bancária até o
vencimento.
3) Após o pagamento enviar o darf e o comprovante para
o email: administrativo@sementeesperanca.org.br
ATENÇÃO: o envio do email ao Semente com o Darf e o
comprovante de pagamento é fundamental para que o
recurso seja repassado para o Semente Esperança.
Esse apoio faz a diferença na vida de crianças e adolescentes
atendidas, que compõem a camada social mais vulnerável,
principalmente em tempos de COVID-19

Mais detalhes você encontra no nosso site ou
https://cmdca.campinas.sp.gov.br/campanha-destinacao
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2021
Muitas expectativas chegaram com o início de 2021.
Vislumbramos a possibilidade da vacina e com isso uma
melhora no quadro da pandemia, trazendo esperança para
toda a humanidade. No entanto, o processo tem sido muito
lento e acompanhando as famílias por todo o ano de 2020,
constatamos um agravamento na situação socioeconômica e
vulnerabilidade dos atendidos.
Com isso, os desafios foram intensificados e toda a equipe
formada por colaboradores, voluntários e parceiros
mobilizou-se para ações que cuidassem das necessidades
apresentadas pelas famílias, sem deixar de lado o
atendimento socioeducativo das crianças.
Compartilhamos a seguir um pouco do trabalho realizado
neste período.
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Atualização dos cadastros das
Famílias - Presencial
Com todos os protocolos de segurança sendo praticados,
recebemos na instituição durante o mês de fevereiro, os
responsáveis familiares para atualização das informações de
cadastro, e também para um rico momento de conversa.
Foi fundamental termos esse momento, pois o Serviço Social
pode se aprofundar no conhecimento das dinâmicas familiares,
além de saber a situação de cada família após quase um ano
de pandemia.
Nesse dia de acolhimento, enquanto o responsável era
atendido pela Assistente Social, a criança foi atendida pelo
Educador que, em um agradável bate papo, recordou as
atividades realizadas em 2020, conversou sobre o cotidiano de
cada uma delas, auxiliou na escolha das oficinas a serem
realizadas em 2021, além de matar um pouco a saudade.
Finalizando o atendimento, criança, responsável e equipe
renovaram os compromissos de parceria em 2021 com a
expectativa de grandes realizações.
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Como estão acontecendo
nossas atividades remotas?
O ano teve início com atendimento presencial individual ou por
grupos familiares, como vínhamos fazendo desde setembro do
ano passado.
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Enquanto aguardávamos ampliar o atendimento presencial,
veio a “fase vermelha” e logo depois a “emergencial”. Assim,
voltamos

para

a

organização

das

atividades

remotas,

organizadas de modo a contemplar 100% dos atendidos.
Considerando a realidade de cada família, crianças e
adolescentes as oficinas estão acontecendo da seguinte
forma:
As oficinas de Esportes, Hip
Hop, Sapateado, Violão e
Percussão acontecem
on-line ao vivo

ALYSSON E DAVID
NA OFICINA DE PERCUSSÃO ON-LINE
PEDRO NA OFICINA ON-LINE DE VIOLÃO
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ENTREGA DE MATERIAIS EM CASA

Nas
oficinas
de
Desenho, Criarte, Criar
para
brincar
e
Recreação, o material
das aulas (Kits)
é
entregue às famílias na
instituição, ou na casa
das crianças quando
necessário.
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

O contato com os
atendidos é feito via
mensagem ou contato
telefônico individual.

CAIO, NA ATIVIDADE DA OFICINA
RECREAÇÃO

KATIELY
APRESENTANDO SUA
ATIVIDADE DA
OFICINA CRIARTE

ATIVIDADE DA OFICINA
“CRIAR PARA BRINCAR”

A oficina de Ballet preparou
vídeo aulas com conteúdo
específico e a comunicação
ocorre durante a semana
para feedbacks e resultados.
ANA JÚLIA
APRESENTANDO SEUS EXERCÍCIOS
DE BALLET
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Oficinas de reflexão, como “Cidadania em ação” e “Arte Terapia
– Cuidando das emoções”, acontecem via chamada de
Whatsapp.
Assim seguimos, com o Semente Esperança dentro das casas
das crianças, compartilhando aprendizados, experiências e
histórias, tornando esses dias mais alegres, não só para os
atendidos, mas para toda a equipe que, motivada por eles, está
continuamente se lançando a novos desafios

Mulheres em foco
Com o objetivo de oferecer
um espaço de reflexão e
fortalecimento
para
o
público feminino, iniciamos
o
ano
acolhendo
as
mulheres da comunidade
interessadas em participar
das
oficinas
“Ateliê
Girassol”- artesanato para
geração de renda – e Movimento "in forma” – dança e
autoestima.
Ainda de maneira tímida, as turmas estão sendo montadas e a
realização das atividades será online.
Esperamos em breve poder retornar às atividades presenciais
para a realização plena das oficinas, onde poderemos trabalhar
mais intensamente o potencial de cada mulher.
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Turma Novos Rumos 2021
O ano de 2020 nos trouxe gratas surpresas e uma delas foi o
resultado alcançado com a turma Novos Rumos 2020. Apesar
dos desafios que o curso on-line nos trouxe, a turma, motivada
por seus professores, compreendeu a essência do curso e hoje
projeta Novos Rumos para suas vidas.
Com esta motivação, iniciamos 2021 com inscrições para nova
turma entre o mês de fevereiro e março.
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Um estudo cuidadoso da Assistência Social e
Pedagogia do projeto avaliou a condição de
cada inscrito em relação à possibilidade da
realização
das
aulas
on-line.
Com
levantamento feito e identificadas as
limitações do novo grupo, fizemos campanha
para doação de celulares para os jovens que
não possuíam aparelho.
Além dos aparelhos, disponibilizamos internet
para os adolescentes que não tinham acesso,
por meio da compra de chip de celular com
plano de recargas mensais.

Vencidas as etapas preparatórias, iniciamos o Projeto no final de
março com 38 jovens matriculados, que terão atividades quatro
vezes por semana, sendo duas oficinas por dia, cada qual com
uma hora de duração.
São elas: Mundo do trabalho, Habilidades para a vida, Participação
Cidadã, Novas Tecnologias, Educação Financeira, Inglês,
Comunicação e Expressão e Palestras.
Aproveitamos para agradecer aos parceiros que realizaram a
doação dos celulares, por poder contar com eles mais uma vez na
missão de transformação social.
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GRATIDÃO
A TODOS OS PARCEIROS
POR POSSIBILITAREM
ESTAS ENTREGAS
NESTE PERÍODO
330 cestas
básicas
450 kits
hortifrutis
150 kits
de Páscoa

34 cartões
alimentação
FEAC
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Conheça nossas
campanhas e
participe!

Aproveite seu tempo em casa e
cadastre-se no programa NFP!
Para continuar assistindo
130 famílias neste momento em
que nossos eventos estão suspensos,
precisaremos da sua ajuda!

Nosso bazar permanente
precisa de doações!
Separe roupas, sapatos,
utensílios domésticos, e tudo
aquilo que pra você não tem
mais utilidade, desde que em
ordem e funcionando.
Desapegue e doe!

Siga @SEMENTEESPERANCA
nas redes sociais

