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BEM-VINDO(A),
REALIZADOR(A)

Você se considera um(a) sonhador(a) e/ou
realizador(a)? Quer democratizar o sonhar para que
mais pessoas possam sonhar e realizar? E se todas as
pessoas do mundo independente de onde vem ou
quem são pudessem sonhar? Então seja bem-vind@ ao
Movimento e Semana Direito de Sonhar

http://www.instagram.com/realizecomafabrica


SOBRE ESTE
MATERIAL

Este material foi desenvolvido para você que quer
realizar uma atividade. Ele contem informações
para te trazer mais clareza sobre quem somos,
como funciona a Semana Direito de Sonhar e
como você pode participar.

Palavras sublinhadas são links clicáveis.

Se mesmo após ler este guia você ainda tiver
dúvidas, por favor entre em contato com nosso
time dos sonhos pra que a gente possa apoiar
você ou a sua organização 

contato@fabricadossonhos.net
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A SEMANA DIREITO DE
SONHAR

#SEMANADIREITODESONHAR

@realizecomafabrica

Em 2020 Foram 27 Atividades realizadas
Entre aulas, palestras, vivências e lançamentos

Mais de 1500 participantes

Realização de atividades em diferentes países.

Em 2021:
queremos chegar em 40 atividades, 5 países e 2000
participantes e precisamos da sua ajuda para fazer
acontecer



A Semana Direito de Sonhar é uma semana organizada
pela Fábrica dos Sonhos (@realizecomafabrica) e
parceiros, que acontece anualmente no mundo, e existe
para incentivar, conscientizar, garantir e devolver o
direito de sonhar para todos. 

Por isso organizamos o Movimento e a Semana Direito de
Sonhar, em que incentivamos pessoas e organizações
realizam atividades e nós reunimos tudo que foi feito em
um relatório internacional oficial.

Nosso sonho é que o SONHAR seja um direito básico,
garantido na nossa Constituição, que seja um Direito
Humano e o 18 Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável e sabemos que isso só será possível através de
pessoas como você, que acreditam e compartilham do
nosso ideal e fazem parte deste movimento.

A SEMANA DO 
DIREITO DE
SONHAR
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Tema 2021: 

"Alegria, coragem e esperança pela liberdade de
sonhar e ser feliz"

Quem: Pessoas e Organizações que queiram participar
e realizar atividades: REALIZADORES

Como: Realizadores organizam e participam das
atividades em relação ao tema do ano e nós da
Fábrica dos Sonhos te ajudamos a divulgar e
reunimos todas as informações do que aconteceu
durante a semana em um relatório oficial.

Quando acontece a Semana DDS: 
18 a 25 de Setembro

O TEMA ESTE
ANO

@
RE

AL
IZ

EC
O

M
AF

AB
RI

CA

http://www.instagram.com/realizecomafabrica


#SEMANADIREITODESONHAR

@realizecomafabrica

O que: Você, Realizador, é fundamental neste movimento e nesta
semana para tornar o sonhar um direito de todos. Listamos abaixo
os próximos passos para te ajudar:

1) Pense em uma atividade para o tema "Alegria, coragem e
esperança pela liberdade de sonhar e ser feliz", pode ser bem
aberto, simples, complexo, criativo. Escolha o formato (nas próximas
páginas damos algumas ideias) e plataforma.

2) Assim que souber o que quer oferecer, inscreva sua atividade em
bit.ly/semanadireitodesonhar2021 para que assim a gente possa te
ajudar a divulgar por e-mail e nas nossas redes e para que ela possa
entrar como parte da Semana Direito de Sonhar no Relatório Oficial.

http://bit.ly/semanadireitodesonhar2021


#SEMANADIREITODESONHAR

@realizecomafabrica

4) Acesse o nosso mídia kit (link clicável aqui) para fazer a arte da
sua atividade e postar nas suas redes sociais (lembre-se de marcar a
gente @realizecomafabrica #semanadireitodesonhar para te
apoiarmos na divulgação). 

5) Registre sua atividade (Fotos, Vídeos, depoimentos) e após a
semana para que entre no relatório você receberá um formulário
rápido pós-semana para colocar os registros e assim podermos
colocar no relatório. 

6) Fique de olho nas nossas redes para ver todas as atividades que
estarão acontecendo e participe em todas que fizer sentido e
aumentar sua rede.

7) Assine e compartilhe nosso Abaixo Assinado pelo Direito de Sonhar
bit.ly/assinedireitodesonhar

https://www.canva.com/design/DAElV5GAF4k/share/preview?token=lJZ5FhtdPZ0_JJ1zR1Hb1Q&role=EDITOR&utm_content=DAElV5GAF4k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAElV5GAF4k/share/preview?token=lJZ5FhtdPZ0_JJ1zR1Hb1Q&role=EDITOR&utm_content=DAElV5GAF4k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
http://bit.ly/assinedireitodesonhar


Como escolho quem vai participar?

Você pode definir se prefere fazer com um grupo restrito
(família, amigos, pessoas do trabalho, seu círculo
acadêmico, público-alvo etc.) ou se ele será aberto ao
público em geral. Não se preocupe com a quantidade de
pessoas: não existem sonhos pequenos!

Qual formato devo usar? 

Devido ao Covid-19, sugerimos fortemente a realização
de atividades online. A plataforma que você escolher,Mas
sempre gostamos de incentivar a criatividade para
intervenções e atividades que queira fazer,

#SEMANADIREITODESONHAR

@realizecomafabrica

COMO CRIAR
UMA ATIVIDADE



atividade, elaboramos uma lista de ideias que pode 
ajudá-lo, mas fique à vontade para sonhar sua ação do
jeitinho que preferir e contatar nosso time.

O tema é "Alegria, coragem e esperança pela liberdade
de sonhar e ser feliz", mas como abordá-lo?

Quais sonhos você gostaria de estimular em seu bairro,
cidade, região ou país? Como um sonho poderia melhorar
a vida das pessoas com as quais você convive? Você
conhece sua comunidade? Que tal incentivar alegria,
felicidade, coragem e esperança?

Logo mais daremos sugestões de atividades, mas confie
no seu instinto. Adapte o tema para a sua realidade. O
tema é único, mas a forma de trabalhá-lo é vasta, seja
criativo e se quiser um guia pode também usar os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

COMO CRIAR
UMA ATIVIDADE

#SEMANADIREITODESONHAR

@realizecomafabrica

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs


A Semana Direito de Sonhar acontece internacionalmente e
anualmente dos dias 18 a 25 de setembro.

Para as atividades entrarem no relatório internacional OFICIAL:

1) As atividades devem acontecer durante os dias 18 a 25 de
setembro;
2) Devem respeitar os valores de ética e amor, e sem escolhas
partidárias;
3) respeitar o tema do ano;
4) devem ser registradas e enviadas no formulário pós-evento em até
10 dias após o fim da semana.
5) podem ser organizadas em diferentes formatos e em diferentes
plataformas;
6) As atividades devem ser gratuitas ou arrecadar doações para
causas;

se quiser ou precisar de apoio do nosso time, encorajamos a enviar
um email.
Lembramos que não nos responsabilizamos pelas atividades
realizadas por terceiros.

PARA ENTRAR 
NO RELATÓRIO
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ALGUMAS
SUGESTÕES
DE ATIVIDADES

#SEMANADIREITODESONHAR

LIVES E CONFERÊNCIAS

Convide alguém que você
gostaria de ouvir ou um
grupo de pessoas para
uma conversa ou
dinâmicas sobre o tema
ou uma sala no Zoom ou
no Google Meet. 

OFICINAS E WORKSHOPS
Sabe aquele artesão do seu
bairro? Quem sabe ele topa
ensinar alguma técnica? Ou o
que você gostaria de ensinar
para as pessoas próximas a
você? Que tal convidar
alguém que saiba algo que
você quer aprender?

DESAFIOS E DEBATES
Que tal criar um grupo no
WhatsApp ou Telegram e
enviar missões durante a
Semana? Assistir a um
filme e promover um
debate ou diálogo sobre o
tema?

SONHOS
COMPARTILHADOS
e se você pensar num
tópico e permitir que todos
os participantes opinem? O
Google Drive pode ser a
solução. Ou você pode
mandar uma carta do
futuro com o futureme.org

Listamos algumas ideias,
mas não se esqueça que
são apenas diretrizes.
Fique à vontade pra
sonhar alto!



ALGUMAS
ATIVIDADES DE
2020

#SEMANADIREITODESONHAR

Para te inspirar,
em 2020 tivemos algumas
atividades como essas:

Lives temáticas
Conversa com
Educadores
Gift Session
Lançamento de
Música
Roda de Sonhos
Contação de História

Oficinas
Roda de Sonhos
Contação de História
Desafios
Varal dos Sonhos
Realizar sonhos
Caixa dos Sonhos nas
lojas



SOBRE NÓS
 

A Fábrica dos Sonhos é uma organização que
nasceu em 2013 e em 2016 tornou-se uma

Organização da Sociedade Civil para garantir o
direito de sonhar de todas as pessoas: 

 
Somos uma plataforma que inspira, empodera

e transforma, de forma coerente e sustentável,
sonhadores de todo o Brasil, garantindo que o

“sonhar” faça parte da educação e seja um
direito de todos.
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QUERO APOIAR MAIS
Se você acredita neste trabalho e quer
apoiar mais para que ele continue
acontecendo, queremos te convidar a
ser um doador recorrente ou pontual.
Qualquer quantia já ajuda e o Time dos
Sonhos Agradece de coração

Para isso usamos uma plataforma que
ajuda na transparência na prestação de
contas chamada RISU.

https://fabricadossonhos.apoiar.co/ 

https://fabricadossonhos.apoiar.co/
https://fabricadossonhos.apoiar.co/


#SEMANADIREITODESONHAR
@realizecomafabrica

https://fabricadossonhos.apoiar.co/
www.direitodesonhar.com

Tem dúvidas?
Email: contato@fabricadossonhos.net 

Topa ser parte desta história e devolver o direito de
sonhar para as pessoas?

Assine, participe e apoie o movimento para que o sonhar seja um
direito de todos

Já conhece nosso trabalho? 
Instagram: @realizecomafabrica
facebook: /realizecomafabrica

www.fabricadosonhos.net
 
 

Fez sentido para você?
Escolha como participar: Realize uma atividade,

divulgue nosso Movimento, assine o abaixo-assinado pelo Direito de Sonhar:
 
 

http://bit.ly/semanadireitodesonhar
https://fabricadossonhos.apoiar.co/
http://www.direitodesonhar.com/
http://www.instagram.com/realizecomafabrica
http://www.facebook.com/realizecomafabrica
http://www.fabricadossonhos.net/
http://bit.ly/semanadireitodesonhar2021
http://bit.ly/assinedireitodesonhar
http://bit.ly/assinedireitodesonhar

