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

 
             Mesa da Solidariedade nos dias: 

          dia 19 das 10h às 18h
dia 20  das 9h às 16h

 de  22 a 26/11, das 10h às 16h
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Mesa da
Solidariedade

Nossa tradicional

ESTÁ AGUARDANDO VOCÊ 
COM VÁRIOS 

PRODUTOS DIFERENCIADOS!

Bazar Beneficente
Semente Esperança
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Dia das
Crianças Conquistas Campanhas



Muita br incadei ra e d iversão aconteceram na  comemoração
do Dia das Crianças  no SE,  onde,  de modo presencia l ,
cr ianças,  adolescentes e educadores est iveram juntos
depois  de um ano de mui tas superações.

As at iv idades foram organizadas de acordo com as fa ixas
etár ias,  mantendo a festa nos d ias de atendimento de cada
cic lo  (Cic lo  1-  6  a 8 anos/Cic lo  2-  9  a 11 anos e Cic lo  3 – 12
a 14 anos) .

BOLETIM INFORMATIVO N.02/2021

Alegria de ser criança

Dança da cadei ra,  bo lhas de sabão,
estátua,  toca do coelho e mui tas
outras br incadei ras preencheram a
festa!

Em cada d ia ,  a  mesa far ta  e de l ic iosa
t inha tudo que as cr ianças gostam e
merecem: cachorro quente,  p ipoca,
a lgodão doce,  re f r igerante e sorvete.

Nossos parce i ros,  Sonhar  Acordado e
BNI,  organizaram l indas
lembrancinhas para cada par t ic ipante
da festa.

Agradecemos a todos os parce i ros que
com mui to  afeto proporc ionaram estes
dias especia is  de comemoração no
Semente Esperança:  Marcelo (Ambev) ,
Angél ica e Cida,  Amigos do BNI  e
Voluntár ios do Sonhar  Acordado.



Saber  que nosso t rabalho está no caminho cer to ,  nos torna
cada vez mais  an imados a cont inuar .  O caminho mui tas
vezes demanda de nós coragem e força de vontade,  mas
nossos jovens encaram o desaf io  e co lhem resul tados
posi t ivos das suas escolhas.

Recebemos com mui to  orgulho o feedback do Colégio Notre
Dame sobre nossos a lunos que par t ic ipam desde 2020 dos
cursos técnicos oferec idos por  e les.  Dois  de les em
destaques:
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Sementes dando frutos

“A a luna Ana Beatr iz
Marchão Fei tosa é bem mais
jovem que a média dos
alunos da sua turma e se
adaptou com grande
fac i l idade pela matur idade
que apresenta.  Tem
empenho e dedicação
exemplares,  obtendo
excelentes resul tados nas
diversas at iv idades.  É
sempre mui to  pontual  e
compromet ida."
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"O a luno Wendel l  V in íc ius de Br i to
Gomes Serrano é sempre mui to
pontual  na ent rega das at iv idades.
No in íc io  apresentava um
comportamento bastante
in t rospect ivo,  l imi tando-se a
responder  perguntas que lhe
fossem di re tamente d i r ig idas.  

No f ina l  do pr imei ro semestre,
todos apresentaram um t rabalho
fe i to  em grupo e e le  teve uma
desenvol tura mui to  boa.  Para
minha surpresa,  após as
considerações e log iosas ao grupo
dele e também a e le
ind iv idualmente,  e le  agradeceu
pelos     e log ios    e     re la tou  que,   

quando soube da proposta do t rabalho,  duv idou da sua
própr ia  capacidade,  mas permaneceu f i rme e f icou grato pe la
opor tun idade de vencer  o obstáculo. "

"Noto nos dois  a lunos,  d isc ip l ina,  determinação e
responsabi l idade que os d i fere dos demais a lunos na mesma
fa ixa etár ia .  Acredi to  que se ja o resul tado da v ivênc ia de les
no Pro jeto Semente Esperança.”  Mar iangela Magl ion i  –
Coordenadora de Cursos Técnicos do Colégio Notre Dame
 
Agradecemos a coordenadora Mar iangela e ao Colégio Notre
Dame por  nos dar  a  opor tun idade nesta parcer ia .  Parcer ias
como esta são mui to  impor tantes para cont inuarmos
semeando e t ransformando sonhos em real idade.



Era uma vez uma menina l inda e t ímida,  que chegou ao
Semente Esperança aos 7 anos de idade.  Cheia de sonhos,
fo i  crescendo e conquis tando nossos corações.  Discreta,
mas não tão quieta,  não fa l tava as aulas e procurava não se
envolver  em confusão!  

Sua t ragetór ia  ser ia  def in ida por  conquis tas!
Depois  de par t ic ipação no serv iço de convivência,  cont inuou
conosco no pro je to Novos Rumos (2018) .  Em 2019 a
encaminhamos para Espro (Ensino Socia l  Prof iss ional izante
em Campinas) ,  f ina l izando o ens ino médio.  Seguimos
acompanhando sua t ra je tór ia .  Já estávamos de o lho no seu
potenc ia l !  

A lgumas ent rev is tas surg i ram, mas a inda não chegara o tão
sonhado “pr imei ro emprego” .  
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O primeiro emprego

Mas o melhor  para nós aconteceu!
O Semente Esperança abr iu  uma
vaga para Moni tor  e  fo i  então que
convidamos esta jovem a fazer  par te
da equipe.  

Poder  tê- la  conosco é um pr iv i lég io !
É ver  que a semente germinou.

Seja bem v inda quer ida Mayara,
somos gratos por  agregar  nossa
equipe.



O curso “Competências para v ida”  rea l izado at ravés de uma
parcer ia  ent re a Uni ted Way Bras i l  e  o   Semente Esperança,
ocorreu de forma on- l ine no per íodo de 24.06.21 a 16.09.21,
contando com a par t ic ipação de 24 adolescentes e jovens,
de 16 a 20 anos.

Esta formação,  est ruturada dentro de 12 encontros,  sendo 9
aulas e 3 mentor ias (com func ionár ios da empresa
mul t inac ional  P&G),  teve como objet ivo for ta lecer  as
habi l idades soc ioemocionais  e prof iss ionais  em seus
par t ic ipantes e apoiar  a  formação da juventude.

Seus 3 módulos,  in t i tu lados “Descober tas” ,  “Hor izontes”  e
“Navegação”  abordaram temas como:  autoconhecimento,
pro je to de v ida,  p lano de ação,  mundo corporat ivo,
ent rev is ta  de emprego ent re out ros temas,  enfat izando a
t roca de exper iênc ias dos adolescentes e jovens com
prof iss ionais  de d iversas áreas e impuls ionando-os a re f le t i r
sobre suas escolhas e seu fu turo.

Competências para a vida
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Atenta à impor tânc ia das campanhas
nacionais  de prevenção,  a  equipe do
SE organiza at iv idades com o grupo
de par t ic ipantes do CCII  (Centro de
Convivência Inc lus ivo e
Intergerac ional ) .  

Foram palest ras,  rodas de conversa,
car tazes e publ icações nas redes
socia is ,  sempre remetendo a
ref lexões sobre a prevenção ao
suic íd io  em setembro,  a  prevenção do
câncer  de mama em outubro e ao
câncer  de próstata em novembro!
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“Eu não tenho palavras pra d izer  o  quanto sou grata,
acrescentou mui to  na minha v ida e eu rea lmente prec isava.
Foi  um curso não só de aprendizados,  mas também de
descober tas!  F iquei  t r is te  que o tempo passou tão ráp ido e
acabou,  mas agradeço por  tudo”  -  conc lu iu  Xaiane de Jesus
no termino do curso.

No f ina l  desta jornada,  os jovens receberam da UWB uma
super  cesta bás ica com i tens de a l imentação,  h ig iene e
l impeza.

Agradecemos a UWB por  compart i lhar  conosco este pro je to
e esperamos no ano que vem poder  rea l izar  novamente esta
parcer ia .

Campanhas: Setembro amarelo,
outubro rosa e novembro azul



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

No segundo semestre de 2021,  compart i lhamos com as
famí l ias atendidas uma tarefa mui to  impor tante,  que se
intens i f icou pr inc ipa lmente em função da pandemia de COVID
19:  TRIAGEM E MONTAGEM DAS SACOLINHAS DE
HORTIFRUTI

Recebemos toda semana e,  as vezes mais  de uma vez na
mesma semana,  f ru tas e legumes de parce i ros impor tantes
como “Mesa Bras i l ” ,  “Grupo Pão de Açúcar”  e  “OBA”,
organizando em média 30 sacol inhas a cada ent rega.  

Um grupo formado por  pa is ,  mães e avós rea l iza o
revezamento ent re e les,  de acordo com suas d isponib i l idades
de horár io  e,  com mui ta  energ ia e dedicação faz chegar  para
as demais famí l ias esse complemento a l imentar  tão
impor tante.
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Observamos o quanto
fo i  impor tante para este
grupo esta at iv idade,
desenvolvendo sua
autoest ima,   tornando-
os a inda mais
v inculados,  ressal tando
seu protagonismo em
um processo de
cooperat iv ismo.

Agradecemos a cada
um de vocês que
agregaram valor  ao
nosso t rabalho.

Voluntariado das famílias



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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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. 

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



Aproveite seu tempo em casa e 
cadastre-se no programa NFP!

 
Para continuar assistindo 

150 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!

Esperamos
 você!

B a z a r  
S e m e n t e  

E s p e r a n ç a

aberto de 2ª a 6ª 
das 10h às 16h

Siga @SEMENTEESPERANCA 
nas redes sociais
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