
SONHOS REALIZADOS
Retornamos com alguns projetos sendo colocados em prática pela primeira vez

JIU-JITSU

CLUBE DAS MENINAS

CLUBE DOS MENINOS

Retornamos com uma das atividades mais
importantes que temos na Fábrica de Sonhos.
Além de ser um esporte que as crianças amam
e se dedicam muito, elas tem aprendido e
crescido muito com as aulas de Jiu-Jitsu.

Esse é um projeto em que temos como missão
estabelecer uma conexão com as adolescentes
que frequentam a Fábrica de Sonhos.
Retornamos esse projeto e tem sido um tempo
muito precioso para trabalharmos com elas
tudo que diz respeito a corpo, alma e espírito.

O projeto que já realizamos com as meninas,
agora também estamos executando com os
meninos. Todos os voluntários professores são
homens e nesses encontros são abordados
temas do âmbito masculino como sexualidade,
paternidade, identidade, propósito, pilares do
cristianismo e hombridade.



EXPANSÃO CONCLUÍDA

Nosso espaço no andar de cima está
pronto e no dia 02/03 retornamos com
todos os projetos e recebemos as
crianças novas que estavam na fila de
espera. 
O nosso desafio é conseguir cadeiras,
mesas e ventiladores para o novo
espaço. 
Por isso queremos te envolver neste
processo, caso tenha algum desse
itens na sua casa, ou ainda conheça
alguém que esteja doando. Entre em
contato conosco. 

Estamos participando de um processo de 4 meses de aceleração oferecido pela
Glocal aceleradora. Passamos por um processo seletivo de três etapas, em que
fomos umas das 12 instituições escolhidas para participar da aceleração. Estamos
muito felizes com essa conquista e não temos dúvidas, que esse programa vai
potencializar as nossas ações para transformação da sociedade. 

ACELERANDO COM A GLOCAL



NOSSO MUITO OBRIGADA

Nosso muito obrigada a você
que recebeu esse informativo,
com certeza existe muito de
você em tudo que realizamos
este mês. Juntos faremos
coisas ainda mais incríveis
pelo mundo.
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