EVENTOS FUNDAÇÃO PORTA ABERTA:
- Formatura – 12 beneficiários que ingressaram em Janeiro;
No mês de março a FPA formou 12 pessoas inseridas nas formações de: jardinagem, garçom,
artes, higienização e limpeza, auxiliar de cozinha e informática, na Unidade Campo Belo.

- Show de Talentos – Freguesia – 05/08;
Visando demonstrar outros talentos além do ofício de interesse em suas atividades laborais, a FPA
realizou um Show de Talentos com os beneficiários da Unidade Freguesia do Ó/Brasilândia,
momento em que se apresentaram em atividades de dança, teatro, canto e outras apresentações.
Valorizando a autoestima, empoderamento e pertencimento.
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- Festa Junina 28/06 - de modo a confraternizar entre todas as turmas formativas, realizamos na
Unidade Campo Belo uma Festa Junina com todos os beneficiários para dividir um momento
especial juntos.

- Gincana – Freguesia 11/10 – aproveitando o conhecimento adquirido nos quatro processos
formativos da Unidade Freguesia do Ó/Brasilândia, as equipes técnicas e educadores formularam
um quis de perguntas e respostas entre os processos formativos de acordo com o conteúdo
passado durante os processos formativos.
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- Mostra Pedagógica – 15/10 - visando apresentar o que o Projeto Porta Aberta para o Trabalho
para a rede de serviços e familiares, os beneficiários da Unidade Campo Belo conjuntamente com a
equipe técnica elaboraram uma Mostra Pedagógica para a apresentação dos trabalhos realizados
durante as atividades de capacitação técnica, frente de trabalho e formação pessoal e cidadã.
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- Halloween Freguesia – 23/10 – em vista de ampliarmos e fortalecermos a relação entre equipe
e beneficiários, realizamos atividade de integração através da festa de Halloween.

- Sarau – Centro - 29/11/2019 - o Sarau Centro foi realizado no Teatro de Contêiner , espaço já
utilizado para espetáculos na região Central, momento em que os beneficiários da unidade Centro
se apresentaram em diversas atividades artísticas, como dança, teatro, música, dentre outras.
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- Certificação dos beneficiários – Campo Belo, Centro e Heliópolis – 13/03/2020 – evento
promovido pelo poder público – Programa Rendeção e Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho para a certificação dos beneficiários do Projeto Porta Aberta para o
Trabalho e reassinatura do Termo de Compromisso e Responsabilidade.
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