
ESSE MÊS DE SETEMBRO
FOMOS ATÉ O SERTÃO
IMPLANTAR UM DE NOSSOS
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QUE FAZ UM TRABALHO LINDO
COM CRIANÇAS E FAMÍLIAS
QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE
EXTREMA POBREZA. 
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No mês de setembro a Fábrica de Sonhos recebeu  um convite para ir até a
base da Hady Global missions no sertão do Pernambuco, implantar o projeto
de prevenção de abuso e exploração sexual infantil.

A nossa presidente Janaili Fiuza passou 6 dias na base da Hardy, treinando
lideres e voluntários. 

Também teve a oportunidade de participar e contribuir com algumas ações
como a do setembro amarelo e visita as famílias atendidas pela missão.

"O que mais me marcou na visita ao Sertão, foi a história do José Erick, um
adolescente de 15 anos que veio até mim junto com a sua mãe pedir ajuda
para aprender a ler escrever, ele me disse que sonhava em aprender a
escrever o próprio nome, que frequentava a escola, o reforço da base, mas
não conseguia aprender. Imediatamente fiz uma sondagem/testes com ele
e chamei o pedagogo da base, orientei a como ajudar o Adolescente. Uma
semana depois que retornei para São Paulo, recebi um video do José Erick
escrevendo o nome dele."

É uma honra e alegria para nós da  Fábrica de Sonhos, poder expandir tudo
que temos construido ao londo desses mais de 6 anos.

Somos gratos a Deus por nos convidar para fazer parte do que Ele está
fazendo no mundo. 

Informativo setembro 2022



No mês de setembro  fizemos a
entrega de Kimonos para as
nossas crianças do Judô. O
Kimono é uma ferramenta muito
importante para as crianças se
desenvolverem nessa arte marcial
incrível que ensina muito sobre
respeito e disciplina.
Agora a nossas crianças do Judô
estão equipadas para participar do  
exame de troca de faixa que
acontecerá em novembro. 

Aconteceu na Fábrica de Sonhos  SP

As nossas crianças e adolescentes ja estão a todo vapor nos preparativos
e ensaios para o espetáculo OUSE SONHAR. Se você está lendo esse
informativo saiba que está mais do que convidado para participar desse dia
tão importante para toda família Fábrica de Sonhos. 
O Espetáculo será no dia 13 de dezembro às 19:00hs. Para garantir a sua
vaga entre em contato conosco.



A construção da primeira etapa da base da Fábrica de Sonhos Bahia está a
todo vapor. Estamos construindo  três salas de aula, três banheiros, um
escritório e uma cozinha. Já conseguimos concluir o alicerce, e entramos na
etapa de levantar as paredes. 

Atualmente atendemos 163 crianças na Fábrica de Sonhos Bahia, o espaço
físico para realizar os projetos tem sido um desafio para nós. Somos gratos a
Deus e a todos que tem contribuído com a expansão da Fábrica.

Já conseguimos 85% do recurso que precisamos, se você quiser fazer parte
disso e contribuir com a construção desse sonho, entre em contato conosco. 
 

Aconteceu na Fábrica de Sonhos BA 

Nesse mês mais 7 crianças da Fábrica de Sonhos Bahia concluíram o desafio
Super leitor(a). Para concluir o desafio a criança precisa fazer a leitura de 16
livros e um resumo oral de cada livro lido. 
Estamos muito felizes em ver o quanto a nossas crianças tem crescido e se
desenvolvido através dos nossos projetos de educação na Bahia. 
 



Firmamos uma parceria com a São João
Madeireira, estamos muito felizes pelo
apoio dessa empresa que investe em
sonhos e em transformação social.

 Eles entraram no nosso programa
PATROCINE UMA OFICINA, para patrocinar
o nosso projeto de ballet, clube de leitura
e dança.

Muito obrigada  por acreditar e investir
na transformação que estamos gerando
através da Fábrica de Sonhos.

Aconteceu na Fábrica de Sonhos 

O dia mais aguardado do ano para nossas crianças está chegando, e
queremos realizar um grande festa para nossos pequenos da Bahia e de São
Paulo. Estamos com uma campanha para captar recursos, e se você quiser
fazer parte disso, da uma olhadinha na imagem abaixo e saiba como ajudar. 
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Aconteceu na Fábrica de Sonhos Bahia 
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(Meu futuro começa hoje)



Aconteceu na Fábrica de Sonhos São Paulo 

FÁBRICA SP EM NÚMEROS 
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Aconteceu na Fábrica de Sonhos São Paulo 

PROJETOS ATIVOS
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Aconteceu por aqui

Entrega de kit de 
higiene bucal SP 

Ballet BA

Clube das Crianças - BA

Judô SP 

Clube da leitura SP
 

Lanchinho

Ballet Fábrica SP 
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Máquinas 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, físicos e financeiros para esse tempo.

Construção da Sede Fábrica de Sonhos (Bahia)->  Recursos Humanos, Físicos e
Financeiros para que esse sonho torne-se uma realidade.

Liderança Fábrica de Sonhos Bahia

Recursos para festa do dia das crianças

Expandindo o Perímetro de Influência 
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