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nele contidas ou ações baseadas nessas informações sem o consentimento da Fábrica dos Sonhos



Projetos no pilar Geração de

Renda, Sonhar e Realizar.



MULHERES  SONHADORAS  -

GERAÇÃO  DE  RENDA

A AMAI de Itueta MG e a Associação Iluminart foram 02 associações de costureiras que foram apoiadas pela metodologia da

Fábrica dos Sonhos para geração de renda e independência financeira para mulheres.O caso mais emblemático é o da AMAI, que

conseguiu sonhar e estruturar seu negócio que hoje abrange 8 associadas com renda média de R$ 2.500,00 por pessoa.

https://www.facebook.com/AMAIItueta2015/photos/?ref=page_internal

Ano: O projeto acontece até hoje



C ÍRCULO  DE  SOÑADORAS

Projeto de empoderamento feminino para incentivar o sonhar entre mulheres.O projeto Círculo de Soñadoras foi fundado com o apoio e parceria

da Fábrica dos Sonhos, sendo a organização responsável por ele no Brasil e por parte da metodologia. O principal intuito é capacitar mulheres para

que realizem seus sonhos. O Projeto contou com 22 oficinas com mulheres em 7 países, sendo um deles o Brasil e 6 vídeos produzidos.

LINKS: https://circulodesonadoras.wordpress.com/

https://www.facebook.com/circulodesonadoras/

Data de publicações:  2014, 2015,



MULHERES  SONHADORAS  -

IMPACT  WOMEN

Co-criação do Impact Women para o Impact Hub para criação de uma rede de mulheres que se aapoia e acredita que é possível,

sim, construir um mundo que respire e evolua pela equidade. Um grupo para compartilhar sonhos, dificuldades, descobertas,

dúvidas e tudo mais que bater forte no coração de cada uma, para colaborar e fazer tudo o que estiver ao alcance para que essa

jornada traga grandes realizações para todas.

110 mulheres, 2 oficinas da Fábrica dos Sonhos de planejamento e co-criação voltadas para o empoderamento feminino e

realização de sonhos de mulheres

Data de publicação: 2016



FEMIN IC IDADE
Ocupando o espaço público com histórias de mulheres e seus olhares ♀

Fomos parceiros de co-criação deste projeto que acontece até hoje, um coletivo feminista que busca ocupar o espaço público com

histórias de mulheres e seus olhares, valorizando e dando visibilidade às mesmas  com o objetivo  de desnaturalizar violências

contra a mulher e estimular o fortalecimento feminino por meio da identificação e empatia com narrativas femininas. O  trabalho

aconteceu a partir de diversas ações, em diferentes frentes, sendo a principal: Intervenções urbanas: a partir da coleta de histórias de

mulheres, produzimos lambes lambes, mosaicos, stêncil e adesivos; Hoje o projeto conta com outras ações. 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=feminicidade&set=a.468971703293207

https://www.facebook.com/realizecomafabrica/videos/879554272083457

Data de publicação: 2016 e 2015



ARTE  DE  SONHAR  E  REAL IZAR  OF IC INA
PARA  CUIDADORAS  -  F I L IP INAS

Workshop nas Filipinas para educadoras cuidadoras da creche de Lambunao nas Filipinas. O workshop contou com jogos

cooperativos, sonhos e capacitação de contação de histórias.

link: https://www.facebook.com/realizecomafabrica/photos/a.553953227976898/1337733809598832/?type=3

Ano: 2017



JORNADA  DE  TRANSFORMAÇÃO   -  WOMEN  IN
ENGINEER ING

Jornada de Transformação - Parceria WIE - Women in Engineering, da UNESP de Guaratinguetá 

Jornada de Autoconhecimento para jovens universitári@s para autoconhecimento, coragem, planejamento de sonhos e futuro.

Link: https://www.facebook.com/realizecomafabrica 

Ano: 2019



MULHERES  SONHADORAS

Desenvolvimento de sonhos e projetos com mulheres com o uso da metodologia da Fábrica e experiência de todos estes anos.

Versão 2020 do Círculo de Soñadoras e da Arte de Sonhar e Realizar.

link: https://www.facebook.com/realizecomafabrica/photos/a.553953227976898/3526444254061099/

Ano de publicação: 2020



Projetos no pilar Educação

para Mercado 

Cuidando de quem cuida



TR I LHA  DA  DES -CONEXÃO

Trilha para conexão com a biografia pessoal e natureza, ideação e construção de rotinas de trabalho saudável.

https://www.facebook.com/realizecomafabrica/photos/a.553953227976898/1130233917015490/1

Data de publicação: 2016



OF IC INA  PARA  MELHOR  IDADE

Oficinas para idosos.  Trabalhamos memórias, dança circular e rodas de conversa.

""Foi super especial e importante. Uma das senhoras, vivia uma situação de violência, se fortaleceu e conseguiu denunciar.
Formou-se uma rede de apoio dentro do grupo e pudemos trabalhar várias temas, como autoestima, relações abusivas, sexualidade
e afetividade.

Mulher acima de 60 anos participantes do bolsa família.

Ano: 2015 a 2017



ARTE  DE  RESP IRAR  E  MEDITAR
PARA  EDUCADORAS

Para cuidar do mundo precisamos nos fortalecer e cuidar de nós.Neste curso, levamos práticas e conversas sobre autocuidado,

respiração e  meditação para que possam cuidar de si, do seu equilíbrio e assim cuidar do outro e do mundo.

Ano: 2019



 OF IC INA  PARA  MULHERES

Oficina de Conscientização sobre autocuidado, saúde e bem estar de mulheres

Ano: 2020



Projetos no pilar Arte de

Transformar - Conscientização,

conhecimentos, ações e rodas

de conversa



 PREVENÇÃO  DE  SU IC ÍD IO ,  BULLY ING  E  SAÚDE
REPRODUT IVA  -  EM  ESCOLAS

Oficina de Conscientização sobre como o machismo está presente e o que pode ser feito por direitos iguais, redução de violência de

gênero, feminismo e masculinidade saudável.

Ano: 2020



AMOR  E  CULTURA  DE  PAZ

 Oficina sobre amor e Cultura de Paz e o papel com o Instituto Anástasis

Ano: 2019



RODAS  DE  CONVERSA  -  "COMO  O  MACHISMO  ME
TOCA "

Roda de Conscientização sobre machismo e feminismo. Relações mais saudáveis e ações possíveis para uma maior equidade de

gênero e diminuição de violência.

Ano: 2019



ENXOVAL  DOS  SONHOS

 Produção voluntária e entrega de enxovais para reccém nascidos de mães de baixa renda que não tem condições.

Ano: 2020


