
SEMENTE

O Projeto Semente, através
de tecnologias socioemocionais, ensina
o autoconhecimento necessário
para fomentar o protagonismo de
crianças e adolescentes, ajudando-os a
se (re)conhecerem nos próximos passos
da sua vidas.



COMPETÊNCIAS
MÓDULO 2
Vulnerabilidade
Resolução de conflito

COMPETÊNCIAS
MÓDULO 3
Atitude Empreendedora

Proatividade.

Autoconhecimento
Autonomia
(Auto) Empatia

COMPETÊNCIAS
MÓDULO 1

SEMENTE
Capacitação socioemocional por meio de tecnologia social.
Curso com 33 horas.
Alunos do Fundamental e Ensino Médio.

Transversalmente: Coletividade, consciência corporal e criatividade.
Nova mentalidade colaborativa para o mundo. Apreciação de esforços coletivos

FEITO COM A METODOLOGIA FLY



EFEITOS  
DO SEMENTE

- 11% de incremento das
notas acadêmicas

- Mais autoconhecimento

- Melhor relação professor-
aluno, pai-filho e entre pares

- Alunos mais espontâneos e
interativos nas brincadeiras

- Alunos menos agressivos

CURTO PRAZO

- Aluno com melhor capacidade

de superar perdas

- Maior produtividade e

aumento de criatividade

- Melhor relação com o corpo

- Menos absenteísmo

- Redução da gravidez na

adolescência

MÉDIO PRAZO
- Aumento de

empregabilidade

- Redução da pobreza

- Prevenção de bullying entre

gerações

- Redução da criminalidade e 

 violência 

- Diminuição de ansiedade e

depressão

LONGO PRAZO 60% + de transformação
social por meio da
transformação individual

INTERESSE
PÚBLICO

60 -10% de acréscimo no
retorno financeiro por
pessoa

INTERESSE
PRIVADO



+ 400
alunos impactados

+ 900

66
Professores Diferentões

capacitados

5
escolas receberam o

curso na Brasilândia - SP

NOSSOS NÚMEROS 
COM O SEMENTE

alunos impactados desde 2014

EM 2019:



VISÃO  DE QUEM 
JÁ VIVEU

Os alunos gostam e participam do projeto, isso contribui para o mundo
deles e toda a sua formação de vida e acadêmica."

DIRETOR DE ESCOLA

O Semente me ensinou a ter mais paciência e a saber me comunicar com
pessoas melhor"

Ser professor diferentão pra mim é uma transformação. Eu gostei muito do
crescimento que a gente tem como professor e o crescimento que a gente vê nas
pessoas durante o processo.”

PROFESSOR DIFERENTÃO

ALUNA DO SEMENTE
"

"

"



CONHEÇA  NOSSOS ALUNOS



COMO POSSO
ADQUIRIR?

VOLUNTARIADO
Trabalho voluntários como Professor

Diferentão ou para fazer os projetos

acontecerem (comunicação, educação, finanças)

Dê a oportunidade de 1 aluno participar de

todo o curso do Semente .

APADRINHAMENTO
DO ALUNO

APADRINHAMENTO
DA TURMA

Dê a oportunidade de 1 turma de X alunos

ter acesso a todo o curso do Semente.

(Quantidade a combinar)

PARA ALUNOS

Participar do curso 

Apoiar a aplicação do curso na sua escola

PARA ESCOLAS

COMO POSSO  
CONTRIBUIR COM ESSE IMPACTO?



SEMENTE
VAMOS JUNTOS?


