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170 
crianças/ 

 adolescentes
cadastrados

120 
Participando das

atividades no
contra-turno

 

50 
Crianças na fila 

de espera
 

5  
Projetos

acontecendo 
 



Edificadas 
Programa desenvolvido pela voluntária Meriellin Alburquerque, para mulheres, mães das

crianças que atendemos na sede de São Paulo. 

O objetivo do programa é ajudar as mulheres a avançar, se conhecer , fortalecer as

emoções, dar novos passos, identificar sonhos e começar a coloca-los em prática.

O programa tem a duração de 12 finais de semanas para uma turma de vinte mulheres. 
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MEU
FUTURO
COMEÇA
HOJE

Meu futuro começa hoje é um programa criado pela Fábrica de Sonhos para atender

as meninas pré adolescentes e adolescentes que vivem nas periferias brasileiras.

Muitas dessas meninas não tem a figura paterna presente na família e a mãe

precisa passar o dia inteiro fora para conseguir o sustendo. 

Por essa razão, as meninas acabam ficando muito tempo sozinhas e vulneráveis a

pedofilia, drogas e prostituição. Ao presenciar essa realidade decidimos criar o

projeto meu futuro começa hoje, a proposta do projeto é dar ferramentas e desafia-

las a começarem a investir hoje em seu futuro, sabendo que se plantarmos hoje

colheremos amanhã.  

O projeto acontece há quase 4 anos em São Paulo e esse foi o primeiro projeto que

iniciamos na Fábrica Bahia. 

Durante o mês de agosto estamos trabalhando com as meninas de São Paulo uma

serie sobre as 7 esferas da sociedade, usando como base o livro O Deus do arco-íris

- Johnny & Elizabeth Enlow. E na Bahia estamos com uma serie sobre identidade. 

MAIS DE 80 ADOLESCENTES ALCANÇADAS
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OFICINAS DE LETTERIN E DESENHO

APADRINHAMENTO

MAIS UM SONHO REALIZADO!

Muitos adolescente que participam da Fábrica, sonhavam em fazer curso de desenho
e Lettering. 
E a Newpem empresa parceira da Fábrica, empresa que acredita e  investe em
sonhos, tornou esse sonho real. 

A cada pequeno sonho realizado, nossos adolescentes são instigados a sonharem
cada vez mais alto e a acreditar nos seus sonhos.

E o nosso programa de apadrinhamento continua...

No mês de agosto, enviamos o primeiro kit do 

padrinho/madrinha, no kit contém uma foto da 

criança, cartinha, manual do apadrinhamento e 

um kit de canetas da Newpen.

Foi muito especial receber os depoimentos dos 

padrinhos referente aos kits e mais uma vez comprovamos que  quem doa

também recebe muito!

Em agosto os padrinhos/madrinhas tiveram a oportunidade de conhecer seus

afilhados, e em setembro será a vez das crianças. Cada criança receberá uma foto e

uma cartinha do seu padrinho/madrinha. 

Se você já é um padrinho/madrinha, nosso muito obrigado! Se você ainda não é,

mas acredita que vale a pena investir em um sonho, acesse o site:

www.fabricadesonhos.ong.br e apadrinhe um sonho, apadrinhe uma criança.


