
O PERÍODO DE FÉRIAS  PARA AS
NOSSAS CRIANÇAS NÃO
SIGNIFICARIA  APENAS UM
DESCANSO, MAS UM DESAFIO,
POIS MUITOS SE ALIMENTAM NA
ESCOLA E DESSA FORMA ELA
EXECUTA UM PAPEL SOCIAL.
SENDO ASSIM, OS VOLUNTÁRIOS,
COLABORADORES  DA FÁBRICA
DE SONHOS UNIRAM FORÇAS,
PARA QUE AS CRIANÇAS
VIVESSEM ESSE TEMPO DE
FÉRIAS E DESCANSO, DE UMA
FORMA LEVE, DIVERTIDA E
ALIMENTANDO-SE
ADEQUADAMENTE.
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Um tempo de cuidado, amor e muita diversão 



 

Nós como Instituto percebemos que muitas famílias que atendemos estão
passando por tempos de provações com as atuais crises que o mundo
enfrenta. Alguns pais perderam o emprego, outros estão sobrevivendo de
“bicos”, e nesse momento seus filhos “tirarem férias das escolas” significaria
não apenas um descanso, mas um desafio, pois muitos se alimentam na
escola e dessa forma ela executa um papel social. Sendo assim, e acreditando
nos milagres divinos, os voluntários, colaboradores e adolescentes da Fábrica
de Sonhos uniram forças, para que as crianças vivessem esse tempo de férias
e descanso, de uma forma leve, aprendendo a palavra de Deus, alimentando-
se fisicamente (realizando almoço e lanche na Fábrica de Sonhos) e
divertindo-se por meios das programações promovidas pelo Instituto no mês
de Julho. 

Aconteceu na Fábrica de Sonhos São Paulo  
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Você é capaz! Aconteceu... Breve depoimento 

Uma voluntária das Férias Animadas se propôs a
ensinar técnicas de pintura. Então, meninas
começaram a pintar quadros e expressavam que
antes de pintá-los, não imaginavam que teriam
capacidade, e após o término ficavam
impressionadas com o potencial que tinham de
criar! Dessa forma, entenderam que são filhas de um
pai criativo, e a criatividade está no seu DNA. 

Durante o mês de Julho a Fábrica de Sonhos elaborou uma EBF especial para
crianças e adolescentes que integram o projeto. Nessa EBF foram ministrados, no
período de 7 dias, temas históricos e espirituais sobre a Palavra de Deus. Dentre
eles estiveram: O tempo que a Bíblia foi escrita, a Bíblia como um livro sagrado,
escritores da Bíblia, a divisão do Antigo e do Novo testamento, a veracidade da
Palavra, a criação e a queda, Jesus o Plano Perfeito de Deus, a Trindade e a
Pessoa do Espírito Santo.

Para a realização das atividades foram usadas estratégias como as de: Ensino
do manuseio da Bíblia, memorização dos versículos e roda das boas novas. 
Além disso, as crianças e adolescentes foram ao Museu Cata Vento, SESC e
Playland.
Para promover o desenvolvimento neuropsicomotor foram oferecidas oficinas
de: circo, confecção de colares, pulseiras, massinhas, culinária e atividades de
futebol.
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Adolescentes voluntários:
Abençoados para abençoar

Durante as programações das Férias Animadas, adolescentes puderam
colocar em prática a noção de serem bênçãos. Eles se candidataram para o
trabalho voluntário na Fábrica de Sonhos e 8 deles, puderam participar de um
treinamento teórico de 1 semana e foram instrumentos de Deus servindo como
voluntários, no período prático de 1 semana, auxiliando na programação de
férias da Fábrica de Sonhos. Eles rodiziaram entre: mídia, recepção, manuseio
do programa Canva, cozinha e ao final foram contemplados com o
aprendizado desse tempo, além de receberam um certificado de gratidão do
Instituto Fábrica de Sonhos, pelo belíssimo trabalho executado!  
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Stand na Zion São Paulo
#vem sonhar com a gente

Agradecemos a Zion Church que abriu as portas para que o Instituto Fábrica de
Sonhos pudesse divulgar os projetos por meio de um Stand em um domingo de Julho.
Para esse evento participaram 12 crianças e 3 líderes da Fábrica. Os participantes da
ação contaram para as pessoas que passavam pelo local, como ocorrem os projetos
no Instituto e por meio dessa atitude, mais de 15 pessoas se inscreveram para serem
voluntárias no segundo semestre. 
As crianças tiveram a oportunidade de orar pelas pessoas que paravam para escutar
sobre os testemunhos da Fábrica e foi um tempo maravilhoso!
 Além de voluntários, parcerias foram firmadas como de profissionais para para fazer a
manutenção da sala  de informática da Fábrica.
Louvamos a Deus por cada voluntário que estará conosco nesse segundo semestre e
oramos para que em nome de Jesus todos possam ser abençoados!

3ª Edição do Curso de Jovem Aprendiz que
está acontecendo na Fábrica de Sonhos!
Alguns jovens estão ja foram  contratados por
empresas como Newpen e Coloplast  que
estão sonhando conosco e investindo nas
vocações de nossos aprendizes. Somos gratos
a cada empresa e voluntários que tem
investido na potencialização desses sonhos.

Jovem aprendiz 
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PROJETOS ATIVOS

BALLET .........................................................................92 
JUDÕ ............................................................................145 
CLUBE DE LEITURA .................................................128 
 REFORÇO ESCOLAR ..............................................128 
FUTEBOL ......................................................................40 
JOVEM APRENDIZ ...................................................12 
DANÇA...........................................................................56
DISCIPULADO DOS MENINOS ...........................14 
AULA DE VIOLÃO ......................................................16 
DISCIPULADO DAS MENINAS..............................36
EDIFICADAS .................................................................12
AÇÃO CESTA BÁSICA ...........................................130
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318318

177177

4242

1212

Famílias em situação  de
vulnerabilidade sendo

acompanhadas.

Projetos acontecendo 
semanalmente.

Crianças sendo atendidas de 2
à 4 vezes por semana, com
alimentação, discipulado e

atividades gratuitas na área da
educação, esporte e cultura. 

voluntários ativos nas duas
unidades do instituto (São
Paulo e Cruz das Almas)
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917917
130130

3030

Peças de roupa foram
doadas pela Zion

Church e distribuídas
para as crianças e suas

famílias. Cestas básicas foram
distribuídas para famílias
que atendemos em SP E

BA. 

Cobertores foram
entregues para as nossas
crianças e adolescentes. 678678

Refeições fornecidas para as
crianças no período de Férias. 

33
Passeios no período de Férias 



Aconteceu por aqui

Oficina de massinha  

Oficina de culinária

Futebol

Passeio Museu
catavento 

Oficina de Circo 

Oficina de Pintura 

Oficina de Circo 
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Aulas de violão -> precisamos de recursos humanos, físicos e financeiros para
para implantar o projeto de violão na Bahia.

Projeto de costura -> temos o desejo de realizar um projeto de desenvolvimento
comunitário, alçando famílias e ensinando uma profissão por meio da arte da
costura. Precisamos de recursos humanos, e financeiros para iniciar esse
projeto.

Construção da Sede Fábrica de Sonhos (Bahia)

Expandindo o Perímetro de Influência 
 

A Fábrica de Sonhos em São Paulo tem desejado expandir o alcance de suas
atividades para moradores da região do “Tubo”. É um local de extrema
vulnerabilidade social e encontra-se um pouco distante da sede atual. Para isso
necessitaria a locação de uma perua a qual levaria as crianças dessa comunidade
para que participassem da Fábrica. Precisamos desses recursos físicos, financeiros
e humanos. 

Panorama da Fábrica de Sonhos Bahia: Desafios de oração

Atualmente na Fábrica de Sonhos (Bahia) participam 173 crianças e adolescentes
em atividades de: ballet, clube da leitura, reforço escolar, clube das meninas e judô.
No mês de Julho foram realizadas entregas de cestas básicas e kits de roupas as
quais foram doadas por uma empresa para que pudessem ser distribuídas ao
povoado em vulnerabilidade na Bahia.

 

Agradecimentos
 
Gostaríamos de agradecer a Zion Chruch, as empresas parceiras, a cada
padrinho/madrinha, voluntário, colaborador, intercessor e a todos que de
alguma forma fazem esses projetos acontecerem. Vocês fazem parte da
TRANSFORMAÇÃO  que temos vivenciado.  

Associação Fábrica  de Sonhos
Caixa econômica federal 
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