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Desde 2017 



Desde 09/2014 atuando e constituída desde 08/2017 como Associação Plantando Sonhos, ela cresceu, se 

desenvolveu e ampliou seus horizontes. Partiu de uma ideia inicial de incentivar e socializar vizinhos e 

amigos, por meio do cultivo de pequenas hortas e foi além. 
 

Entre idas e vindas, de pessoas novas que foram chegando e de outras se despedindo com um até breve, 

fez muito mais, despertou a humanização em cada um que compreendeu que sozinho não se é nada. E, 

conseguiu atingir uma esfera que nunca imaginou que pudesse alcançar, a esfera da valorização do ser 

humano, do ser que está dentro de cada um de nós, do próximo mais próximo. 
 

Com ações simples, despretensiosas, conseguiu ajudar o irmão do lado e mesmo sem saber do problema 

de cada um, ouviu feliz: “Como é linda essa Associação!”. É gratificante saber que mesmo sem a 

pretensão ajudou pessoas com inúmeros problemas, como depressão, alcoolismo, solidão e outros. E os 

sonhos não irão parar por aí, a Associação segue em  frente contando sempre com a escolta do seu 

"Caminhão de Anjos". 



Objetivos principais estatuto 2021: 
A Associação Plantando Sonhos é uma instituição com fins sociais constituída 

por prazo indeterminado e tem por motivo principal:  

• desenvolver ações que promovam qualidade de vida,  

•  socialização,  

•  sustentabilidade,  

• desenvolvimento econômico local,  

• desenvolvimento cultural e  

•  turismo de experiência.  



Projetos 
Projeto Frequência Desde Responsável Status 

Roda de fogo - 2023 Grupo de Projetos Estruturais Em estudo 

Cisterna   2023 Grupo de Projetos Estruturais à ser elaborado 

Energias renováveis   2023 Grupo de Projetos Estruturais à ser elaborado 

Paisagismo da Sede   2023 Grupo de Projetos Estruturais à ser elaborado 

Oficinas Programa Gioconda Mensal 2022 Diretoria de Cultura Aprovado 

Construção Jd. de chuva - 2022 Grupo de Projetos Estruturais Em desenvolvimento 

Atividades de vivência na horta mensal 2022 Grupo de cultivos   

Espaço de Oficinas - 2021 Diretoria de Cultura e arte 
Em fase de conclusão (melhorar cobertura e 

paisagismo) 

1ª Mostra “Boa Nova – Presépios em Foco” Evento Anual 2021 Diretoria de Cultura Em atividade 

Bordando Águas Atividade permanente 2021 Diretoria de Cultura Iniciando atividades 

Feiras  de Arte e Artesanato Atividade permanente 2021 Diretoria de Cultura Em elaboração 



Projetos 
Projeto Frequência Desde Responsável Status 

Construção da área da Feirinha/Lojinha - 2021 
Grupo de Projetos 

Estruturais 
Em fase de finalização 

Jardim Tropical (Sensorial) Permanente 2021 
Grupo de Projetos de Meio 

Ambiente 
Projeto em fase de conclusão 

Cursos de Capacitação pelo SEBRAE Esporádicas 2021 Diretoria Em andamento 

Atividades pedagógicas com Escola Estadual Mensal 2021 Diretoria Em reformulação para 2022 

Rota Circulando – Turismo de Experiência Mensal 2021 Grupo de Turismo Aprovado, início 2022 

Passeios do Conhecimento – Turismo de 
Experiência para os participantes da Associação 

Trimestral 2021 Grupo de Turismo Em atividade 

Evento Feira da Primavera Anual 2021 Grupo Eventos Em fase de elaboração 

PRAD – Projeto de Restauração de Área 
Degradada 

Permanente 2020 
Grupo de Projetos de Meio 

Ambiente 
Projeto pronto, aguardando liberação da área 

e parcerias 

Cursos de Capacitação pelo SENAR Mensal 2020 Grupo de Cultivos Em atividade 

Construção do Orquidário e viveiro - 2019 Grupo de Cultivos Em reformulação 

Desapega (Bazar) Esporádico 2019 Grupo de Eventos Em reformulação 



Projetos 
Projeto Frequência Desde Responsável Status 

Evento Feira de Orquídeas e 
Suculentas 

Anual 2019 Grupo de Eventos Em atividade 

Pomar   2019 Grupo de Projetos de Meio Ambiente Em atividade 

Construção da sede - 2018 Grupo de Projetos Estruturais Em fase de aprovação 

Café com Prosa Esporádico 2018 Diretoria de Eventos Voltando atividades 

Evento Colhe pague Esporádico 2018 Grupo de Cultivo Em reformulação 

Feirinha de produtos orgânicos e 
artesanais 

Semanal 2017 Grupo de Cultivos Em atividade 

Atividades pedagógicas com Escolas 
Municipais 

Mensal 2017 Diretoria e Grupo de cultivos Em reformulação para 2022 

Oficinas na horta Quinzenal 2017 Grupo de Cultivos Em reformulação 

Atividades de Horticultura e 
Alimentação segura 

Permanente 2017 Grupo de Cultivo Em atividade e em reformulação 



A  Associação afirma a importância de proporcionar a todos os envolvidos Cursos de Capacitação, não 

só para ampliar conhecimentos,  melhorar talentos e habilidades, mas também propiciar a socialização e 

o pensar coletivo de futuros projetos.  

Em 2021 a parceria com o SENAR se intensifica, esta Instituição tem como objetivo a mudança de 

atitude do produtor e do trabalhador rural, que se desdobram para garantir alimento de boa qualidade 

para consumo.                                  

O SENAR reconhece o comprometimento da Associação em colocar em prática o aprendizado oferecido 

em cada curso  ao manter esta exitosa parceria até aqui. 

 



2021 : Algumas de nossas atividades neste ano 

Curso SENAR – Compostos Orgânicos 

Passeio do Conhecimento - ITU 
Produtores da feirinha P.S. na exposição 
mensal da escola Florescer de Piracicaba Curso Senar – Manejo de Rosas 

Curso SENAR – Controle Alternativo de pragas Planejando Jardim Tropical 
 com espécies nativas 



2021 : Algumas de nossas atividades neste ano 

União do Programa Gioconda com a Associação Plantando Sonhos 

Primeira Colheita na nova horta Passeio do conhecimento  
ITATIBA 

Participação nos encontros do 
Corredor Caipira 

Colhe e Pague 



2021 : Algumas de nossas atividades neste ano 

Construindo a nova Horta Construindo a mandala de 
ervas e flores comestíveis 

Curso SENAR – Plantio de 
Arvores Nativas na sede 

Curso Senar – Monitoria em propriedade rural 
1ª. Feirinha da Primavera 



2021 : Algumas de nossas atividades neste ano 

Plantio de novas árvores  
e manutenção 

Presente da ONG Sementes 
do Serrado 

Curso SENAR – Florestamento 3 dias e manutenção 2 dias  
(600 mudas plantadas em 3 dias) 

Pedidos antecipados pelo aplicativo Equipamentos para melhor atender na Feirinha 
(geladeira expositora, bancadas, etc) 

Georeferenciamento da Área Total da Sede 



2021 : Algumas de nossas atividades neste ano 



2020 : Juntos, de forma organizada e  
com segurança foi-se retomando as atividades 

Plantio de Girassóis 
Plantio dos Manacás 

Premiação e sorteio de final de ano 
para clientes e associados 



2020 : Juntos, de forma organizada e  
com segurança foi-se retomando as atividades 

Recursos provenientes de doações, mensalidades e rendimentos das vendas da feirinha on line pelo aplicativo  
pode-se durante este período ir melhorando: calçada, limpeza e pequenas estruturas 



2020 : Juntos, de forma organizada e  
com segurança foi-se retomando as atividades 

Retomando planejamento dos espaços Retomando feirinha delivery 

Revitalização de 10 canteiros , jardins, da  Av. Carlos Mauro 



2020 : Juntos, de forma organizada e  
com segurança foi-se retomando as atividades 

Retomando a horta 

Madeira triturada 
de podas da cidade  

para nutrir o solo 

Nutrindo o solo, plantando bananeiras para delimitar áreas e 
posteriormente usar como massa para nutrição do solo 

E a natureza responde 



2020: A PANDEMIA CHEGOU... e os SONHOS NÃO 

PARARAM, cada um em sua casa dando força para o outro 



2020: Algumas de nossas atividades neste ano 

Curso Senar – Manutenção em viveiro Manutenção da Sede 



2019: Algumas de nossas atividades neste ano 

Curso Senar – Alimentos minimamente processados, processamento de pimentas, 
manipulação e higiene dos alimentos 

Testando estufa e gotejadores Colheitas 



2019: Algumas de nossas atividades neste ano 

Reconhecimento público pelo nosso trabalho 
Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro Curso Senar – Viveirista de Árvores Nativas 



2019: Algumas de nossas atividades neste ano 

Viveiro 

Feirinha 

Atividades espontâneas com a comunidade Plantio de Frutíferas 

Presenteando alguns parceiros 



2019: Algumas de nossas atividades neste ano 

Mapeando as atividades e objetivos 
atuais e futuros 

Primeiro bate papo para entender o 
que éramos, onde estamos e onde 

queremos chegar 



2019: Algumas de nossas atividades neste ano 

Oficinas Plantando Sonhos - Otimização de produtos de limpeza 

Colheitas e atividades pedagógicas na Sede da Plantando Sonhos 



2019: Algumas de nossas atividades neste ano 

OFICINAS PROMOVIDAS PELO PLANTANDO SONHOS PARA A COMUNIDADE 

Curso Jardinagem - SENAR Sede ganhando vida 



2019: Algumas de nossas atividades neste ano 

Iniciando uma nova horta na Sede OFICINAS PROMOVIDAS PELO PLANTANDO SONHOS PARA A COMUNIDADE 



2018: Algumas de nossas atividades neste ano 

Visitação das escolas municipais Cercando e mantendo a limpeza da Sede 

Oficina nas escolas municipais  Evento Festa das Nações 



2018: Algumas de nossas atividades neste ano 

1ª. Participação em eventos 
da cidade – Festa Junina 

Oficina de Kokedamas 
Oficina de embutidos - SENAR 

Participação no COMTUR Voluntários Estruturando a casinha 

Madeira de podas da cidade 
para nutrir o solo 

Contribuindo com mudinhas 
para o dia da árvore 



2018: Algumas de nossas atividades neste ano 

LIMPEZA E PINTURA da CASINHA 

Horta do CRAS Oficina de Apicultura e Bioconstrução CAT São Pedro 



2018: Algumas de nossas atividades neste ano 

Evento de pizzada para arrecadar fundos Participação em eventos da região 
Saúde e Meio Ambiente 

Caminhão do Sesi 
Oficina de Alimentação Saudável 

Oficinas de Alimentação Segura 
Curso de 1 ano – Turismo Rural - Senar Jantar de confraternização e arrecadação de fundos 



2017: Algumas de nossas atividades neste ano 

Curso de Horta no CRAS Mutirão na casa dos voluntários Voluntariado na Creche Municipal 

1º. Dia – Análise do Local onde se pretendia pedir a permissão para uso (Local da antiga horta da cidade) 



2017: Algumas de nossas atividades neste ano 

Oficina de Horta em vaso – Outubro Rosa 
Na plataforma central 

X salada artesanal com saladas  
colhidas da horta da creche e na escola do 6º ao 9º ano 

Horta vertical na creche,  
horta vertical e hidropônica escola do 6º ao 9º ano 

Oficina de Horta em vaso – SENAC 
Curso de Organização de Eventos 

Produção de aventais e pizzadas para vender 
e arrecadar fundos para registrar a Associação 


