RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Referência / Mês de Agosto / 2019

1 - Identificação
1.1 - Nome Completo da OSC
Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para Cidadania
1.2 - Endereço Completo
Rua General Lamartine, 2G – Vila Matilde, São Paulo – SP
1.3 - Telefone / e-mail
(11) 2684-0980 / infap.org@hotmail.com
1.4 – CNPJ
02.257.969/0001-78
2 – Representante Legal
Nome Completo: Mozart Ladenthin Junior
Endereço: Rua Pedro Bellegarde, 208 – apto 63 A - Chácara California.
Telefone: (11) 2684-0980
E-mail: mozartlj@yahoo.com.br
3 – Técnico Responsável
Nome Completo: Amanda Elis Ribeiro – Coordenadora Técnica
Endereço: Rua: Pedro Ravagnani, 165 – Jardim Casagrande – Mogi Guaçu/SP.
Telefone: (19) 995211533
E-mail: oficinasgeracaorenda@gmail.com
4 – Serviços da Parceria
Oficinas de Qualificação Profissional, Geração de Renda e Inclusão Digital.
4.1 – Dias e Horários de Funcionamento
Atividade
Dias da Semana
Horários
Inclusão Digital e Informática De segunda-feira à sexta- - CRAS NORTE: De segunda,
feira
quarta e sexta-feira das 07h30
às 11h30 e das 13h00 às
17h00 e de terça e quintafeira das 07h30 às 11h30 e
das 17h00 às 21h00.
- JD. PLANALTO: De segunda e
quarta-feira das 07h30 às
11h30 e das 17h00 às 21h00,
de terça, quinta e sexta-feira
das 07h30 às 11h30 e das
13h00 às 17h00.
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Artesanato

De segunda-feira à sextafeira

Área da Beleza
(Auxiliar de Cabeleireiro,
Maquiagem, Designer de
Sobrancelha e Manicure)

De segunda-feira à sextafeira

Corte e Costura

De segunda-feira à sextafeira

Corte e Costura sob Medida

De segunda-feira à sextafeira

Construtor Civil (Pedreiro
Assentador, Pedreiro
Revestidor, Pintor de Obras e
Encanador)
Panificação Artesanal e
Confeitaria Seca

De segunda-feira à sextafeira

Montador de Móveis

- JD. SANTA TEREZINHA: De
segunda a sexta-feira das
07h30 às 11h30 e das 13h00
às 17h00.
De segunda e quarta-feira,
das 08h00 às 11h00 e das
19h00 às 22h00 e de terça,
quinta e sexta-feira, das
08h00 às 11h00 e das 13h00
às 16h00.
- AUXILIAR DE CABELEIREIRO
E MAQUIAGEM: De segunda e
quarta-feira, das 13h00 às
16h00 e das 19h00 às 22h00,
de terça e quinta-feira das
08h00 às 11h00 e das 13h00
às 16h00 e de sexta-feira das
08h00 às 11h00.
- MANICURE, DESIGNER DE
SOBRANCELHA
E
MAQUIAGEM: De segunda e
quarta-feira das 08h00 às
11h00 e das 19h00 às 22h00,
de terça e quinta-feira das
13h00 às 16h00 e das 19h00
às 22h00 e de sexta-feira das
13h00 às 16h00.
De segunda a quinta-feira, das
08h00 às 11h00 e das 19h00
às 22h00 e de sexta-feira das
08h00 às 11h00 e das 13h00
às 16h00.
De segunda a quinta-feira das
08h00 às 11h00 e das 19h00
às 22h00 e de sexta-feira das
08h00 às 11h00 e das 13h00
às 16h00.
De segunda a sexta-feira das
15:45 às 22h00.

De segunda-feira à sexta- De segunda a sexta, das
feira
13h00 às 16h00 e das 19h00
às 22h00.
De segunda-feira à quinta- De segunda a quinta-feira das
feira
13h00 às 17h00 e das 18h00
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às 22h00.

4.2 – Local de Realização do Serviço
Atividade
Inclusão Digital
Informática
Corte e Costura sob Medida
Construção Civil
Panificação Artesanal e Confeitaria Seca
Artesanato
Designer de Sobrancelhas
Manicure
Maquiagem
Inclusão Digital
Informática
Corte e Costura
Montador de Móveis
Panificação Artesanal e Confeitaria Seca
Corte e Costura
Artesanato
Auxiliar de Cabeleireiro
Designer de Sobrancelhas
Manicure
Maquiagem
Panificação Artesanal e Confeitaria Seca
Inclusão Digital
Informática

Equipamento
CRAS Norte
CRAS Norte
CRAS Norte
CRAS Norte
CRAS Norte
CCSC Jardim Ypê II
CCSC Jardim Ypê II
CCSC Jardim Ypê II
CCSC Jardim Ypê II
CCSC Jardim Santa Terezinha
CCSC Jardim Santa Terezinha
CCSC Jardim Santa Terezinha
CCSC Jardim Santa Terezinha
CCSC Jardim Santa Terezinha
CCSC Jardim Itamaraty
CCSC Jardim Itamaraty
CCSC Jardim Itamaraty
CCSC Jardim Itamaraty
CCSC Jardim Itamaraty
CCSC Jardim Itamaraty
CCSC Jardim Itamaraty
Centro de Inclusão Digital Jardim Planalto (Planaltinho)
Centro de Inclusão Digital Jardim Planalto (Planaltinho)

4.3 – Abrangência Territorial
O serviço será ofertado aos usuários procedentes do município de Mogi Guaçu.
4.4 – Público Alvo
Indivíduos em geral, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade social que
prioritariamente estejam inseridos em programas de transferência de renda ou
sejam elegíveis para tais; usuários do PAIF; dos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos; casos encaminhados pelo CRAS, CREAS e outros
serviços da rede socioassistencial; demais políticas públicas e órgãos do sistema de
Garantia de Direitos; desempregados; demanda espontânea; busca ativa, além de
crianças, a partir de 12 anos, adolescentes, adultos e idosos para a oficina de
Inclusão Digital.
4.5 – Objetivos
- Melhorar a qualidade de vida dos usuários atendidos através de práticas e de
qualificação profissional que possam gerar renda, acesso à tecnologia de
informação e comunicação, com vistas à inserção no mercado de trabalho formal
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e/ou informal, objetivando a contribuição para a construção de novos projetos de
vida, a complementação e a independência econômica das famílias.
4.6 - Metas Propostas
Oficinas de Qualificação Profissional, Geração de Renda e de Inclusão Digital a
serem realizadas em cinco locais com até 724 usuários.
5 – Meta Alcançada
Foram atendidos no mês 612 usuários.
6 – Atividades Realizadas
De 01 a 30 de Agosto – Período em que a Coordenadora Técnica foi até os locais
onde acontece a realização das oficinas, observou com os Instrutores de cada
oficina a maneira que os mesmos ministravam as atividades. Verificou algo a ser
solicitado pelos instrutores e usuários e analisou o trabalho e as atividades que
estavam sendo executados, também realizou vários contatos sendo eles
presencialmente, por telefone e email com os fornecedores dos comércios que
promovem a venda dos produtos os quais são comprados para serem executados
nas atividades das oficinas. Também entrou em contato presencialmente e por
telefone com as Coordenadoras dos CRAS e Técnicas do PAIF, retirando
encaminhamentos e discutindo casos dos usuários os quais participam das oficinas.
No dia 29 de Agosto ocorreu a entrega de certificados ao Cras Zona Norte para os
usuários que realizam as oficinas de Construção Civil ministrada pelo Instrutor
Adalton. Para os usuários o recebimento dos certificados comemorando com
grande estilo, foi um diferencial aquela noite, com mensagens e palavras de
reconhecimento e gratidão a todos. Os mesmos ficaram felizes confraternizando
havendo um vinculo e conexão prazerosa.
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Artesanato: Foram realizados nas oficinas a customização de chinelos, fizeram
bordados. Também executaram decompagens em caixas em M.D.F, decompagens
em garrafas cm marmorização com papel. Praticaram Patch aplique em cupcake,
baiana e galinha.
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Auxiliar de Cabeleireiro: Realizaram na pratica cortes masculinos e femininos,
também executaram hidratação, luzes, escovas e modelagens nos cabelos, e
tingiram utilizando a coloração de tintas.
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Construção Civil: Descartaram materiais de acordo com as normas ambientais,
aplicaram procedimentos e normas técnicas sob as qualidades no trabalho.
Aprenderam como ofertar orçamentos de materiais e mão de obra, através das
funções e dos serviços a serem executados. Tiveram noções de perímetro e área,
volume e porcentagem, razão e proporção com a regra de três. Identificaram
defeitos de pintura, aplicaram tintas de acordo com a superfície a ser pintada,
colocaram seladoras e vernizes em madeiras. Usuários também assistiram vídeo
aula com explicações dos tipos de tintas a suas especificidades. Realizaram
instalações em registros, torneiras e redes de água, válvulas de descarga,
instalaram ramais em banheiros com banheiras. Finalizaram o mês com uma
confraternização e entrega dos certificados.
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Corte e Costura: Realizaram revel para saia, teoria blusa, cadernos mediram
blusa, barra de saia reta. Usuários receberam informações de moldes, ajustes
evasê e forro. Fizeram acabamento de saias, blusas e calças, aprenderam sob as
cores que enganam, acharam o manequim blusa com gola, manga. Reformaram
zíper de jaqueta, colchete de gancho. Conheceram tecidos de algodão e sintético,
tiveram orientações e recortes para vestidos de tubinho e para todos os tipos de
roupas.
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Corte e Costura sob Medida: Usuários aprenderam informações sob medidas,
moldes, variações, tamanhos, sugestões de cores, texturas, modelos e tecidos.
Conheceram desenhos do molde das calças, shorts, confecções, orientações de
tecidos e aviamentos. Realizaram cortes nos tecidos, alinhavaram, ajustaram
confeccionando as peças. Aprenderam sob a tecnologia da confecção, qualidade,
produtividade e meio ambiente.
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Designer de Sobrancelhas: Foram realizadas praticas de designer de
sobrancelhas e aplicações de henna em modelos, Fizeram depilação de buço e
têmporas em modelos. Também aplicaram henna de uma usuária à outra, depilação
de buço e têmporas.
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Informática e Inclusão Digital: Usuários aprenderam informações relacionadas a
hardware, monitor, estabilizador, gabinete, teclado, mouse. Foram apresentados
aos usuários conteúdo do Windows, manusearam o Microsoft oficce, sendo eles:
Word, paint, Word Pad, Excel, onde os usuários realizam exercícios recapitulando o
que aprenderam. Tem alguns grupos de usuários que também estão aprendendo a
digitar realizando fontes e parágrafos, estão realizando pesquisas a internet,
realizam exercícios de bordas e sobreamentos, correção ortográfica e botão pincel
e também criaram facebook.

Manicure: Realizaram praticas de retirada de cutículas das mãos e esmaltação
livre entre as usuárias. Executaram nas modelos convidadas retirada de cutícula
dos pés, praticas em francesinhas, realizaram desenhos, adesivos, lixaram as
unhas e utilizaram todas as praticas necessárias para deixarem as unhas saudáveis
e bonitas.
Av. Gal Lamartine, 2G – CEP: 03541-110 – Vl. Matilde, São Paulo – SP – Tel (11) 2684-0980 / Fax (11) 2129-6992

Maquiagem: Usuárias realizaram maquiagens feitas em modelos convidadas.
Fizeram nas modelos variados tipos de maquiagem nos olhos com sombras
escuras, como preto, marrom, cores fortes. Também fizeram maquiagem estilo anos
2000, para festa. Executaram praticas na pele completando com iluminação,
técnicas de cutcrease em tons rosa, preto esfumado com tons de roxos. Nos lábios
utilizaram batom nas cores vinho, utilizaram aos olhos e bocas finalizando com
glitter.
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Montador de Móveis: Usuários trabalharam na execução com maquinas manuais e
maquinas estacionarias. Também realizaram com e sem raciocínio lógico, com
detalhes e atenção no manuseio das maquinas, planejaram na criação de moveis.
Utilizaram com as madeiras e MDF para a realização de moveis em acabamentos e
convencionais.
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Panificação Artesanal e Confeitaria Seca:. Os usuários com a Instrutora
realizaram muitas receitas com variados tipos de ingredientes, doces e salgados,
tais como: Bolo de Cenoura, pão de queijo, bolo de maça com calda de groselha,
bolo de arroz com fatias húngaras, pão de hambúrguer e hambúrguer artesanal,
torta de frango, broa de milho, pizzas, coxinhas de frango, variados tipos de
salgadinhos, variados tipos de bolos, tortas, bolachinhas, pães e cupcakes
decorados.
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7 – Resultados Alcançados
- Houveram 661 usuários inscritos nas oficinas, dentre estes 49 usuários não
obtiveram a freqüência necessária neste mês, devido intercorrencia de saúde dos
usuarios ou de seus familiares, desistência por inserção no mercado de trabalho,
também ocorreram problemas pessoais, mudança de cidade e/ou falta de interesse
em dar continuidade na oficina ofertada por não identificar-se e também por
questões do distanciamento de sua residência. Tiveram alguns usuários que foram
encaminhados pelas técnicas do PAIF e não compareceram, não deram satisfação,
não atendem as nossas ligações, alguns foram procurar saber sob as oficinas, mas,
não realizaram as inscrições totalizando assim 612 usuários participantes.
- Através das oficinas de Qualificação Profissional, Geração de Renda teve dois
usuários que participaram das oficinas que já estão gerando suas próprias rendas,
Keit Dayane Carvalho Vicentin que irá concluir as oficina de Maquiagem e o usuário
Ronaldo Nunes Apolinário o qual realiza a oficina de Montador de Moveis, o mesmo
esta trabalhando com Moveis Planejados conseguindo melhorar sua renda
adquindo uma melhor situação financeira.
- Com a entrega dos certificados e a confraternização dos usuários do Instrutor
Adalton da oficina de Construção Civil, observamos na fala e expressão dos
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usuários que os mesmos ficaram muito felizes em termos preparado um simples
evento, onde conseguimos nos aproximarmos e conviver, ouvindo coisas positivas e
gratidão pelo evento e pelas oficinas que os mesmos executaram.

8 – Profissionais que atuaram no serviço
Nome Completo
Função
Amanda Elis Ribeiro
Coordenadora Técnica
Adriana de Lourdes Carvalho Ferreira
Auxiliar de Serviços Gerais
Sandra Alves Barbosa
Instrutora de Inclusão Digital e Informática
Márcia Regina dos Santos
Instrutora de Inclusão Digital e Informática
Maria Elisabete Pires de Carvalho
Instrutora de Inclusão Digital e Informática
Maria Helena de Oliveira Damaceno
Instrutora de Artesanato
Silvana Apolinário Matos
Instrutora de Artesanato
Valdirene Viana da Silva Ribeiro
Instrutora de Auxiliar de Cabeleireiro e
Maquiagem
Jessica Carina Carvalho Ferreira
Instrutora de Maquiagem, Manicure e
Designer de Sobrancelhas
Fátima Beatriz Assenço de Almeida
Instrutora de Corte e Costura
Monica Cristina de Carvalho
Instrutora de Corte e Costura Sob Medidas
Adalton Mauricio Rezende
Instrutor de Construção Civil
Sara Lourenço da Silva
Instrutora de Panificação Artesanal e
Confeitaria Seca
Valdenir Nogueira Benedito
Instrutor de Montador de Móveis
9 – Monitoramento e Avaliação dos Serviços
O monitoramento e avaliação foram feitos pela coordenadora técnica com a equipe,
em visitas aos núcleos e orientações à equipe e aos instrutores individualmente, em
parceria com o Órgão Gestor e, o Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais
para Cidadania.

Mogi Guaçu, 10 de Setembro de 2019
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