
VALE A PENA INVESTIR
EM UM SONHO!

Novo formato do
apadrinhamento

Apadrinhar uma criança é investir em um sonho, é ser
o adulto de confiança que pega na mão, que dá
suporte enquanto a criança cresce e voa em direção a
ser também, transformação para outros, afinal, somos
frutos de nossas histórias, somos multiplicadores! 
Quando você apadrinha ou amadrinha uma criança ou
adolescente do Instituto Fábrica de Sonhos, você
investe em sonhos e mesmo de longe você pode ser
presente. 
Quando você se tornar um padrinho ou madrinha você
receberá um manual de apadrinhamento junto com
uma foto e história da criança escolhida. Você
acompanhará a criança escolhida através de trocas de
fotos, cartas, vídeos e visitas em datas comemorativas,
todas atividades serão monitoradas diretamente pelo
Instituto.  Se você já é padrinho ou madrinha do
Instituto Fábrica de Sonhos, e deseja entrar nesse
novo formato, é só entrar em contato pelo WhatsApp:
(11)  93947-2320.



Um convite especial!

Nesta quarta-feira 04/08 ás 20:20hs faremos um
evento ao vivo no Instagram da Fábrica de Sonhos 
@fabricadesonhosinstituto para lançar o novo
formato de apadrinhamento.
Teremos a participação especial da Janaili Fiuza-
fundadora da Fábrica de Sonhos, de algumas
crianças e adolescentes  e apoiadores do projeto.

O tema do evento é: VALE A PENA INVESTIR EM
UM SONHO!
Não fique de fora, convida toda sua família para
participar.



Nova Serie no clube da leitura

 O contato das crianças com os livros desde a primeira infância,
estimula a imaginação, os sonhos, a memorização e o
reconhecimento das letras, auxiliando assim, na alfabetização e
letramento.
No mês de julho iniciamos uma serie chamada O QUE CADE NO
MEU MUNDO no projeto clube da leitura, e o objetivo dessa serie é
ensinar valores, e ajudar as crianças a aprender amar tudo que
precisa ser amado e a rejeitar tudo que precisa ser rejeitado.



Nossa primeira filial é na Bahia, no município
de Cruz das Almas, uma cidade agrícola, com
uma estimativa de 63 mil habitantes e
destes, cerca de 12 mil pessoas vivem em
situação de extrema pobreza em 2021.
E nós, do Instituto Fábrica de sonhos
estamos juntos na luta por garantia do direto
à vida de crianças e adolescentes e suas
famílias em situação de vulnerabilidade
social.
Usamos como ferramenta de enfrentamento
a Educação de qualidade, que estimula e
inspira o direito de sonhar e fazer acontecer
um mundo melhor! 

No mês de abril iniciamos uma campanha
emergencial para apoiar mais de 80 famílias
com cestas básicas e kits de produtos de
limpeza e seguimos com esse apoio. Também
iniciamos o projeto MEU FUTURO COMEÇA
HOJE, com meninas de 12 à 15 anos.

Hoje temos 120 crianças e adolescentes
inscritos para participar do projeto de ballet,
judô, reforço escolar e leitura. A nossa meta é
iniciar com esses projetos no mês de agosto.
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Queremos agradecer a você
que tem contribuído  para

tudo isso acontecer, juntos
faremos coisas ainda mais

incríveis.
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