RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Referência / Mês de Dezembro 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: oficinasgeracaorenda11@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
às 22h00.

Av. Gal Lamartine, 2G – CEP: 03541-110 – Vl. Matilde, São Paulo – SP – Tel (11) 2684-0980 / Fax (11) 2129-6992

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
e/ou informal, objetivando a contribuição para a construção de novos projetos de
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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 552 usuários.
6 – Atividades Realizadas
De 01 a 29 de dezembro: Coordenadora Técnica fez orientação com todos os
Instrutores referente ao projeto das oficinas, acompanhou as oficinas aos Centros
de Convivência Social e Comunitário, iniciou a avaliação do programa para o mês
de janeiro finalizar, devido o número de faltas no mês ter excedido por conta das
festas de fim de ano e férias escolares, onde os usuários, aproveitaram para viajar.
Realização de reuniões com os Instrutores os quais estavam aos espaços, entrou
em contato com os fornecedores dos comércios para realização das cotações dos
orçamentos, e também esteve em reunião com Gestor de Projetos Silvano do
INFAP.

Artesanato: Foram realizadas bonecas, unicórnios, papei Noel, enfeite para arvore
de natal, dinossauros, pesinho de coruja, também realizaram tapetes de tecido e de
crochê, chinelos, amigurumi cachorros. Executaram bonecas de fuxico, guirlandas
natalina em feltro e toucas culinária.
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Auxiliar de Cabeleireiro: As atividades realizadas na pratica foram: cortes
femininos e masculinos, escovas, hidratação, selagem, coloração e luzes.

Construção Civil: Na atividade de Encanador residencial, os usuários aprenderam
informações referentes aos Ramais de águas, as Instalações de registro, torneiras,
caixa de descarga e chuveiro, válvula de descarga. Também fizeram instalação de
rede de água em ramal de um banheiro com caixa acoplada, procedimento para
cortar cano no esquadro e na banheira, e instalação do ramal na cozinha. E para
atividade de Pintor de Obra, usuários realizaram pintura em ferragem com esmalte,
feito com rolo e pincel, aplicação fundo galvanizado para receber tinta esmalte,
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também realizaram pintura com tinta esmalte utilizando o compressor, lixamento de
ferragem, aprenderam como desmontar e fazer limpeza em revolve de pintura, as
técnicas de aplicação de fundo ante corrosivo em ferragem novas. Também fizeram
pintura com tinta esmalte em metal, realizaram preparação em madeira,
restauração com massa de madeira, e aplicaram massas para o preparo e correção
de superfície de madeira.

Corte e Costura: Para as oficinas foram realizadas medidas para saía e calça,
peplun em vestido, e finalizaram blusas, fizeram revel em decote de vestido, vestido
longo com evasê grande, contas para largura de barra de calça. Colocaram
modelos de manga, recorte em vestido tubinho, medidas de calça, também tiveram
orientações tecidos mais indicados para calça, tiveram modelos para barra larga e
squini, elástico em vestido, decote em V com viés, retoques em vestidos, acharam
o manequim. Usuários tiveram atividades teóricas, fizeram anotações no caderno
com reformas em jaqueta e zíper, contas para largura da barra da calça. Fizeram
reforma de manga, vestidos, calça, pijamas, manga tulipa, calça cós baixo
diferenças entre anatômico e reto.
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Corte e Costura sob Medida: Fizeram revisão e modelagem da saia e blusa
básica, vestido e calça básica, medidas, variações de tamanho, sugestões de
cores, modelos e tecidos, e também fizeram ajustes de roupas.

Designer de Sobrancelhas: Aconteceram nas oficinas designer completo nas
sobrancelhas desde: depilação de buço, e têmporas em modelos que usuários
levaram para as atividades, como também preenchimento com sombras.
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Informática e Inclusão Digital: Fizeram variados tipos de exercícios que
aprenderam ao longo das oficinas, realizaram pesquisas e compras pela internet,
também utilizaram os jogos online, praticaram com aplicativo whatsapp, usaram email, criaram e restauraram senhas do e-mail, aprendendo a manusear google
Drive, google Maps, google tradutor, variados tipos de arquivos, conheceram os
sites para pesquisas como TCC, prints, ícones. Adquiriram informações de como
melhorar o desempenho do Computador, organizaram pastas e arquivos,
realizaram limpeza do histórico do navegador, fizeram currículo, revisaram
exercícios para avaliação.

Manicure: Tiveram nas oficinas atividades praticas como retirada de cutículas das
mãos, fizeram esmaltação básica, retirada de cutículas nos pés e também
realizaram esmaltação básicas. Aprenderam a fazer francesinhas, colocar pedraria,
adesivos, fizeram unhas decoradas para o natal e para o fim de ano.
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Maquiagem: Realizaram olhos pretos, aplicação de cílios, fizeram preparação da
pele, contorno, maquiagem para festa, e maquiagem completo usuários fizeram
entre eles. Também utilizaram técnicas completa para pele de cut crease em tons:
nudes, delineado duplo com glitters, tons rosas, e também aprenderam a usar
batons para sombras.
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Montador de Móveis: Confeccionaram e Montaram moveis planejados, também
fizeram acabamento nas peças dos moveis planejados. Trabalharam projeção nos
moveis, realizaram cortes e gabamitação.

Panificação Artesanal e Confeitaria Seca: Realizaram Roscas de chocolate,
rosca natalina, roscas de frutas, bombas e carolinas, bolo de liquidificador, bolo de
limão, bolo natalino, bolo salgado de frango. Também fizeram bolachinha de nata,
sonho e creme de confeiteiro, panetone e chocotone, pavê, pão de mandioquinha,
salgado de hamburguer, tortas de pizza, calabresa, pãozinho de frango, baguete
francesa, baguete francesa recheado de presunto e queijo, nhoque bolonhesa,
salgados assados, esfiha, enroladinhos e pavetone.
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7 – Resultados Alcançados
- Houveram 607 usuários inscritos nas oficinas, dentre estes 55 usuários não
obtiveram a freqüência necessária neste mês, devido, desistência por: inserção no
mercado de trabalho, também ocorreram problemas pessoais, e/ou falta de
interesse em dar continuidade na oficina ofertada por não se identificar. 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, também
houve excesso de faltas, devido as festas de fim de ano, os quais viajaram e
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precisaram estar com os filhos que estão de férias escolares, totalizando assim 552
usuários participantes.
- Este foi o mês em que houve maior quantidade de usuários desistentes, devido
ser final de ano e os mesmos terem conseguido um trabalho aos comércios.

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. Foram também observados através das ligações realizadas por
telefone e whatsapp.

Mogi Guaçu 31 de dezembro de 2019
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