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O relatório de atividades da Escola de Moda 2018 traz
um balanço com os resultados e realizações durante o
ano. Os dados apresentados incluem a participação
dos usuários, as atividades, resultados obtidos, origem
dos recursos e os demonstrativos financeiros.
 



FUNDAÇÃO

A Fundação Comunidade da Graça é uma
organização sem fins lucrativos que desenvolve

e executa projetos para melhorar a qualidade de
vida de pessoas carentes ou com necessidades.

Fundado em 1996, a FCG atua nas áreas de
Desenvolvimento Social e Educação para

pessoas em situação de vulnerabilidade social.



ESCOLA DE MODA

É um Programa de qualificação profissional e capacitação de
agentes multiplicadores, com o objetivo de inserir o usuário no
mercado de trabalho, levando-o a sua independência financeira
e social.



PÚBLICO
ALVO

Mulheres com Alta Vulnerabilidade Social e moram em nossa área de
abrangência

OBJETIVO
GERAL

É um Programa de qualificação profissional e capacitação de agentes
multiplicadores, com o objetivo de inserir o usuário no mercado de
trabalho, levando-o a sua independência financeira e social.



63 pessoas no ano de 2018

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS 

ESTRUTURA

  Território Aricanduva/ Formosa/ Carrão no Município de São Paulo

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL

Segunda e Sexta feira no horário das
9h00m durante todo ano

DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE



RECURSOS HUMANOS

(*) Estagiário, Aprendiz, Voluntário, Regime CLT, Prestador de serviço, Autônomo, Profissional liberal
(**) Iletrado, Não Alfabetizado, Alfabetizado, Ensino Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental
Completo, Ensino Médio Incompleto, Ensino Médio Completo, Superior Incompleto, Superior
Completo, Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado



METODOLOGIA

A metodologia deste projeto é de 5 horas de
aulas semanais, com um total de 80 horas.
 
É proposto no decorrer do curso, aulas de
comportamento, atendimento e éticas
profissionais, com a participação de modelos
para o aprendizado.
 
Após a conclusão do curso, o aluno recebe
seu certificado em um momento especial na
sua formatura.



IMPACTO SOCIAL
ALCANÇADO

Dentro do nosso público atendido o
resultado de emancipação e
independência financeira tem
aumentado, entendendo-se que houve o
reconhecimento da importância da
mudança de vida através da capacitação
profissional e que através de resultados
anteriores, buscam o mesmo para sua
vida.



EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA -

RECEITA



EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

- DESPESAS



OBRIGADO!

@fcgbr

R E D E S  S O C I A I S

@fundacaofcg

@FundacaoCG


