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Desde o inicio da Fábrica de Sonhos, muitas meninas

sonhavam em fazer aulas de ballet. Em fevereiro de

2021 conseguimos expandir o nosso espaço, e então

passamos a ter uma sala para as aulas de ballet.

Depois de um tempo conseguimos a professora, e os

tão sonhados uniformes. E ASSIM VIVEMOS

MILAGRES DIÁRIOS. 

essas princesas em poucos meses de aula já estão

mostrando o inicio das técnicas, muita persistência e

força de vontade para aprender. 

 No mês de novembro puderam viver mais um

milagre, a realização de um grande sonho,

participaram do seu primeiro espetáculo de ballet.

Foi dificil segurar o choro.

Somos gratos a Deus pelos milagres diários, por ser o

provedor dos nossos sonhos. Somos gratos a você

que está lendo esse informativo, você tem estendido

a mão para que diversas crianças alcancem o

impossível. 

TODAS AS
SEXTAS FEIRAS
DE 2021
PASSAMOS A
VER O BRILHO
NOS OLHOS
DAS NOSSAS
MENINAS AO
ENTRAREM NA
SALA DE BALLET

"

"



Campanha
sacolinha de natal 
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Dezembro chegou com uma data
muito especial para todos nós, o
NATAL! É tradição na Fábrica de
Sonhos todo ano presentearmos os
nossos atendidos com uma sacolinha
de natal.

Mas afinal, o que é essa sacolinha
especial?
É uma sacolinha na qual você
presenteia uma criança ou adolescente
aqui do Instituto Fábrica de Sonhos,
com um calçado e uma roupa, mas vai
além, você entrega amor, carinho,
significado e acolhimento para a
criança escolhida!

A meta esse ano é arrecadar 316
sacolinhas para presentear as nossas
crianças de São Paulo e da Bahia.

Até o momento conseguimos
arrecadar 50% da meta.
 
A campanha está sendo realizada
através do nosso site:
www.fabricadesonhos.ong.br 
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Oficinas natalinas
No final de novembro iniciamos com as oficinas de natal. As nossas
crianças produziram meias natalinas, cartões de natal para padrinhos,
voluntários da Fábrica de Sonhos, e também para os seus familiares. 

Você faz parte do que
conquistamos esse ano, e
queremos dividir esse momento
tão especial com você e sua
família.

Para confirmar a sua presença é
muito simples, basta preencher
o formulário através do link que
te enviamos na mensagem. 

Convite especial

@fabricadesonhosinstituto

(11) 96306-3435 / 93947- 2320


