
ANO DE 
EXPANSÃO

Iniciamos o projeto de expansão ainda no mês de
Dezembro, quando percebemos que tínhamos  50 crianças
na fila de espera e não tínhamos como atende-las por falta
de espaço.
Dessa forma, decidimos alugar o andar de cima do prédio,
que já funciona a Fábrica de Sonhos. 
Contudo, com um novo espaço, vem novos desafios, como:  
móveis de escritório, cadeiras mesas para salas de aula,
ventiladores e recursos financeiros para mantermos o
aluguel e a alimentação das crianças.
Temos previsão para começarmos a utilizar o novo espaço
até dia 18 de Fevereiro e estamos ansiosos demais para
receber as novas crianças.

Abrimos 50
novas vagas.
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Rematrícula e Planejamento com os voluntários

No mês de janeiro realizamos várias
reuniões, planejamento de atividades e
treinamentos de voluntários para
retornarmos às aulas. Ouvimos os
voluntários e juntos traçamos as
estratégias para 2021. 
Nosso foco está inteiramente destinado
a fazer com que as crianças,
adolescentes e famílias tenham mais
oportunidades e possam se desenvolver.
Falando em famílias, tivemos uma
reunião com as mães, no qual ouvimos
as suas necessidades e estamos
estudando formas de entregar o que elas
necessitam.

Estamos muito felizes pois no mês de
março vamos iniciar com o projeto de
curso de informática para as mães.
Nesse curso elas aprenderão a fazer um
currículo, criar e-mail, se cadastrar em
vagas de emprego. 
O segundo projeto que queremos
oferecer para as mães esse ano, é a
realização de um curso profissionalizante
de maquiagem, focado em oferecer uma
profissão para elas. Estamos em busca
de apoio de empresas de cosméticos e
profissionais que topem realizar esse
curso. 

Agora serão mais de 100
famílias apoiadas e assistidas
pela Fábrica de Sonhos



Continuamos auxiliando as famílias
que ainda estão sofrendo com o 
 desemprego e precisam de auxilio
alimentício. Por isso, este ano
queremos focar em cursos
profissionalizantes com intuito de
capacitar mães de famílias para o
mercardo de trabalho.  

Em Janeiro
doamos 60
cestas básicas

O ballet será
uma realidade
Desde quando iniciamos a Fábrica de
Sonhos um grande sonho das meninas
era ter aula de Ballet. Com a expansão
está sendo construída uma sala que será
usada para as aulas. Além disso,
conseguimos uma professora que topou
tocar o projeto e iremos iniciar 2 turmas
de ballet em março. Estamos muito
felizes por esse sonho se tornar real.
Nosso desafio atual para esse projeto é
levantar recursos para a compra das
roupas e sapatilhas.

Nosso muito obrigada a
você  que tem lutado
conosco para que
essas crianças
adolescentes e suas
familias sejam
motivadas a sonhar e
a criar novas
perspectiva de futuro 
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