RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Referência: Mês de Fevereiro de 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: Luana Vieira Gil Mazur – Coordenadora Técnica
Endereço: Rua Antônio de Paula Bueno Júnior, 21 – Jd. Sta. Cruz – Mogi Guaçu.
Telefone: (11) 97671-6861
E-mail: oficinasgeracaorenda@gmail.com
4 – Serviços da Parceria
Oficinas e Qualificação Profissional e Geração de Renda
4.1 – Dias e Horários de Funcionamento
Atividade
Dias da Semana
Inclusão Digital
De segunda-feira à quintafeira
Artesanato

De segunda-feira à sextafeira

Auxiliar de Cabeleireiro

De segunda-feira à quintafeira

Maquiagem

De terça-feira, quinta-feira e
sexta-feira

Horários
Das 08:00 às 09:30, 10:00 às
11:30, 13:30 às 15:00 e 15:15
às 16:45
De segunda e quarta, das
08:30 às 10:30 e das 19:30 às
21:30 e de terça, quinta e
sexta, das 08:30 às 10:30 e
das 13:30 às 15:30
De segunda e quarta, das
13:30 às 15:30 e das 19:30 às
21:30 e de terça e quinta das
08:30 às 10:30
De terça e quinta das 13:30
às 15:30 e de sexta das 08:30
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Manicure

De segunda-feira e quartafeira

Designer de Sobrancelhas

De terça-feira e quinta-feira

Corte e Costura

De segunda-feira à sextafeira

Corte e Costura sob Medida

De segunda-feira à sextafeira
De segunda-feira à sextafeira
De segunda-feira à sextafeira
De segunda-feira à quintafeira

Construtor Civil
Panificação Artesanal
Montador de Móveis

às 10:30
De segunda e quarta das
08:30 às 10:30 e das 19:30 às
21:30
De terça e quinta das 13:30
às 15:30 e das 19:30 às 21:30
De segunda a quinta, das
08:30 às 10:30 e das 19:30 às
21:30 e de sexta, das 08:30 às
10:30 e das 13:30 às 15:30
De segunda a sexta, das 08:30
às 10:30 e das 19:30 às 21:30
De segunda a sexta, das 15:30
às 18:30 e das 19:00 às 22:00
De segunda a sexta, das 13:30
às 15:30 e das 19:30 às 21:30
De segunda a quinta das
13:30 às 16:30 e das 19:00 às
22:00

4.2 – Local de Realização do Serviço
Atividade
Equipamento
Inclusão Digital
CRAS Norte
Corte e Costura sob Medida
CRAS Norte
Construção Civil
CRAS Norte
Panificação Artesanal
CRAS Norte
Artesanato
CCSC Jardim Ypê II
Designer de Sobrancelhas
CCSC Jardim Ypê II
Manicure
CCSC Jardim Ypê II
Maquiagem
CCSC Jardim Ypê II
Inclusão Digital
CCSC Jardim Santa Terezinha
Corte e Costura
CCSC Jardim Santa Terezinha
Montador de Móveis
CCSC Jardim Santa Terezinha
Panificação Artesanal
CCSC Jardim Santa Terezinha
Corte e Costura
CCSC Jardim Itamaraty
Artesanato
CCSC Jardim Itamaraty
Auxiliar de Cabeleireiro
CCSC Jardim Itamaraty
Designer de Sobrancelhas
CCSC Jardim Itamaraty
Manicure
CCSC Jardim Itamaraty
Maquiagem
CCSC Jardim Itamaraty
Panificação Artesanal
CCSC Jardim Itamaraty
Inclusão Digital
Centro de Inclusão Digital Jardim Planalto (Planaltinho)
4.3 – Abrangência Territorial
O serviço será ofertado aos usuários procedentes do município de Mogi Guaçu.
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4.4 – Público Alvo
Famílias e indivíduos do Município, prioritariamente que estejam inseridos no
Programa Bolsa Família – PBF, Benefício de Prestação Continuada – BPC ou
outros programas de transferência de renda, encaminhados pelos CRAS e CREAS
ou pela rede socioassistencial, e também pela procura de demanda espontânea.
4.5 – Objetivos
Melhorar a qualidade de vida dos usuários atendidos, através da qualificação
profissional e geração de renda, com vistas à inserção no mercado de trabalho
formal e/ou informal, objetivando a complementação e a independência econômica
das famílias.

4.6 - Metas Propostas
Oficinas de qualificação profissional e geração de renda a serem realizadas em seis
locais totalizando 86 grupos com até 692 usuários.
5 – Meta Alcançada
Foram atendidos no mês 407 usuários.
6 – Atividades Realizadas
Inclusão Digital: Aprendendo a montar e imprimir curriculum e declarações,
copiando arquivos do computador ou celular para pen drive, exercícios de fixação,
tirando dúvidas sobre internet, pesquisa, you tube, fotos, efeitos e downloads,
google maps, exercícios de excel, apresentação de slides com efeitos e
encerramento da oficina.

Artesanato: Molde de dinossauro, feltro (dinossauro, homem aranha e boneca
LOL), bordado livre, bordado crivo e bordado reto, crochê (tapetes), pintura em
tecido, pintura em MDF, biscuit (flores e imas), bolsas nécessaires, bolsa de lona,
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bolsa de tiras, peso de porta de galinha, alfineteiro de fuxico, porta presilhas, porta
tesouras e encerramento da oficina.

Auxiliar de Cabeleireiro: Corte feminino e masculino, escova lisa e ondulada,
coloração, hidratação e encerramento da oficina.

Maquiagem: Maquiagem da atualidade com aplicação de cílios postiços,
maquiagem anos 2000, pele completa e olhos em tons nudes, pele completa e
olhos com glitter, pele completa para o dia (cada usuária escolheu uma maquiagem
da internet para reproduzir), pele completa para noite (cada usuária escolheu uma
maquiagem da internet para reproduzir) e encerramento da oficina.
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Manicure: Retirada de cutículas das mãos com francesinhas e pedrarias, retirada
de cutículas dos pés com francesinha, retirada de cutículas das mãos com
esmaltação livre e encerramento da oficina.
Designer de Sobrancelhas: Designer de sobrancelhas em modelos e depilação de
têmporas e buço, designer de sobrancelhas entre usuárias, designer de
sobrancelhas em modelos com hena e encerramento da oficina.
Corte e Costura: Medidas para calça, achar o manequim para calça, molde de
calça, cós anatômico, molde de calça flair, ajustes de barra para calça flair, molde
de saia, ajustes para bermuda ou shorts, medida e corte saia godê, blusa ciganinha,
zíper comum, invisível e com braguilha, peplum, gola de blusa, casinhas para
botões, molde de manga, shorts com elástico, vestido ou saia evasê, dicas de
comportamento para quem vai trabalhar com costura e encerramento da oficina.
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Corte e Costura sob Medida: Medidas de controle das máquinas galoneiras,
sugestão de tecidos e aviamentos, desenho do molde da calça ou bermuda,
medidas confecção do molde, sugestão de tecidos e aviamentos, desenho do molde
do casaquinho, medidas, confecção do molde, sugestão de tecidos e aviamento e
encerramento da oficina.

Construtor Civil: Pedreiro Assentador - Elevar alvenaria com função estrutural
dentro dos padrões técnicos da construção civil, elevar alvenaria de concreto
armado, preparação da argamassa, elevação de concreto armado fazendo cinta de
ferro negativa, amarração da cinta negativa na alvenaria, teoria do contra verga
(cinta positiva), desmontando alvenaria de concreto armado, elevar alvenaria de
bloco de concreto, desmontagem da alvenaria de bloco de concreto, montagem de
laje pré-moldada e revisão do treinamento e encerramento do módulo. Pedreiro
Revestidor – executar reboco com areia fina na laje, desmontar reboco na laje e
preparando massa para reboco de parede, executando reboco de parede aprumado
e sarrafeado, colocação de caixa de passagem elétrica e ponto de água, aplicar
normas técnicas e procedimentos para revestimento cerâmico em paredes,
verificação de base, prumo, nível, esquadro, preparação e aplicação de argamassa
colante, execução de revestimentos cerâmicos em base horizontal, nivelamento do
chão para colocação de piso cerâmico, corte de placas cerâmicas com máquinas e
manual, preparação e execução de rejunte em placas cerâmicas e revisão do
treinamento e encerramento do módulo.
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Panificação Artesanal: Pão pizza, pãozinho de leite em pó, pão de hambúrguer e
hambúrguer gourmet, pão de torresmo, bolo de cenoura, bolo salgado de frango,
coxinha de frango, calzone (pastel de forno) de presunto e mussarela, frango e
calabresa e encerramento da oficina.
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Montador de Móveis: Trabalho em equipe, ser organizado, instalação de ferragens
e acessórios de fixação em painéis, planejar sequência de execução, planejar,
interpretar sequencias de projetos, descarte de materiais conforme procedimentos,
ser analítico, atenção a detalhes e encerramento da oficina.

7 – Resultados Alcançadas
 6 usuários desistiram da oficina, pois conseguiram se colocar no mercado de
trabalho.
 4 usuários desistiram da oficina por mudança de endereço.
 1 usuário desistiu da oficina por motivo de saúde (filha doente).
 1 usuário desistiu por mudança de horário no trabalho.
 32 usuários evadiram da oficina sem justificar.
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8 – Profissionais que atuaram no serviço
Nome Completo
Função
Luana Vieira Gil Mazur
Coordenadora Técnica
Adriana de Lourdes Carvalho Ferreira
Auxiliar de Serviços Gerais
Sandra Alves Barbosa
Instrutora Inclusão Digital
Márcia Regina dos Santos
Instrutora Inclusão Digital
Maria Elisabete Pires de Carvalho
Instrutora Inclusão Digital
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
Valdenir Nogueira Benedito
Instrutor de Montador de Móveis
9 – Monitoramento e Avaliação dos Serviços
No dia 08/02 ida na secretaria de Promoção Social conversar com Kristiana
referente a data de encerramento das oficinas.
10 – Outras Considerações
Resultados das avaliações:

Artesanato
1. O que estão achando da oficina
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
2. Do Instrutor?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
3. Carga Horária?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo

35
6

37
4

15
24
1
1
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4. Conteúdo?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo

30
10
1

5. Espaço Físico?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo

24
16
2

6. A oficina realizada, o beneficiou de alguma forma?
Conhecer e Conviver com outras pessoas

6

Conseguiu trabalho na área da oficina realizada
Está confeccionando/fazendo o que aprendeu para vender

1

Está confeccionando/fazendo o que aprendeu para sua própria família

5

Conhecer e Conviver com outras pessoas e confeccionando para vender

3

Conhecer e Conviver com outras pessoas e confeccionando para família

5

Conhecer e Conviver com outras pessoas, conseguiu trabalho na área e está
confeccionando para vender

1

Conhecer e Conviver com outras pessoas, confeccionando para vender e para família

12

Confeccionando o que aprendeu para vender e para família

3

Conhecer e Conviver com outras pessoas, conseguiu trabalho na área, está
confeccionando o que aprendeu para vender e para família

5

Sugestões ou crítica:
1. Ter oficinas de chinelos em pedrarias, bolsas e nécessaires;
2. Aumentar a carga horária;
3. Que possa repetir a oficina.
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Atualmente estamos com 66 inscritos na oficina de Artesanato, sendo que 41
participaram das avaliações realizadas.
De acordo com a pesquisa aplicada 85,36% dos usuários consideram a oficina ótima,
seguido de 14,64 que consideram a oficina boa;
90,25% consideram a instrutora ótima e 9,75% consideram a instrutora boa;
36,58% consideram a carga horária ótima, 58,53% consideram a carga horária boa.
As demais respostas representam uma média de 2% cada;
73,17% dos usuários consideram o conteúdo ótimo, seguido de 24,39% consideram o
conteúdo bom. As demais respostas representam uma média de menos de 2% cada;
58,53% consideram o espaço físico ótimo, seguido de 39,2% consideram o espaço
físico bom e 4,87% consideram o espaço físico regular;
29,26% dos usuários consideram como maior benefício de participação desta oficina
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conhecer e conviver com outras pessoas, está confeccionando/fazendo o que
aprendeu para vender e está confeccionando/fazendo o que aprendeu para própria
família, seguido de 14,63% que consideram Conhecer e Conviver com outras
pessoas o maior benefício, 12,19% estão confeccionando/fazendo o que aprendeu
para própria família e 12,19% consideram conhecer e conviver com outras pessoas,
conseguiu trabalho na área, está confeccionado/fazendo o que aprendeu para vender
e também para própria família. As demais respostas representaram uma média de
4% cada.

Corte e Costura
1. O que estão achando da oficina
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
2. Do Instrutor?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
3. Carga Horária?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo

40
8

44
4

16
16
14
2

4. Conteúdo?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo

38
9
1

5. Espaço Físico?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo

7
22
19

6. A oficina realizada, o beneficiou de alguma forma?
Conhecer e Conviver com outras pessoas

6

Conseguiu trabalho na área da oficina realizada
Está confeccionando/fazendo o que aprendeu para vender
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Está confeccionando/fazendo o que aprendeu para sua própria família

5

Conhecer e Conviver com outras pessoas e confeccionando o que aprendeu para
família

27

Conhecer e Conviver com outras pessoas e conseguiu trabalho na área

1

Conhecer e Conviver com outras pessoas, conseguiu trabalho na área e está
confeccionando para vender
Conhecer e Conviver com outras pessoas, conseguiu trabalho na área e está
confeccionando para família

1
3

Conhecer e Conviver com outras pessoas, está confeccionando para vender e está
confeccionando para família

3

Conhecer e Conviver com outras pessoas, conseguiu trabalho na área, está
confeccionando para vender e está confeccionando para família

1

Está confeccionando o que aprendeu para vender e para família

1

Sugestões ou crítica:
1. Ampliar a sala onde acontece a oficina do Itamaraty com mais mesas e mais máquinas;
2. Poder refazer a oficina;
3. Aumentar a carga horária;
4. Mais ventiladores na sala onde acontece a oficina do Sta. Terezinha;
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Atualmente estamos com 59 inscritos na oficina de Corte e Costura, sendo que 48
participaram das avaliações realizadas.
De acordo com a pesquisa aplicada 83,33% dos usuários consideram a oficina ótima,
seguido de 16,67% que consideram a oficina boa;
91,66% consideram a instrutora ótima e 8,34% consideram a instrutora boa;
33,33% consideram a carga horária ótima, seguido de 33,33% consideram a carga
horária boa, 29,17% consideram a carga horária regular e 4,17% consideram a carga
horária péssima.
79,16% dos usuários consideram o conteúdo ótimo, seguido de 18,15% consideram o
conteúdo bom. As demais respostas representam uma média de menos de 2% cada;
14,58% consideram o espaço físico ótimo, seguido de 45,83% consideram o espaço
físico bom e 39,58% consideram o espaço físico regular;
56,25% dos usuários consideram como maior benefício de participação desta oficina
conhecer e conviver com outras pessoas e está confeccionando o que aprendeu para
família, seguido de 12,5% que consideram conhecer e conviver com outras pessoas o
maior benefício, 10,41% estão confeccionando/fazendo o que aprendeu para própria
família. As demais respostas representaram uma média de menos de 6% cada.

Panificação
1. O que estão achando da oficina
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
2. Do Instrutor?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
3. Carga Horária?
Ótimo
Bom
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54
15

63
6

18
17

Regular
Péssimo
4. Conteúdo?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
5. Espaço Físico?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo

22
12
61
8

40
26
3

6. A oficina realizada, o beneficiou de alguma forma?
Conhecer e Conviver com outras pessoas

6

Conseguiu trabalho na área da oficina realizada
Está confeccionando/fazendo o que aprendeu para vender
Está confeccionando/fazendo o que aprendeu para sua própria família

5

Conhecer e Conviver com outras pessoas e conseguiu trabalho na área

1

Conhecer e Conviver com outras pessoas e está fazendo o que aprendeu para vender

2

Conhecer e Conviver com outras pessoas e está fazendo o que aprendeu para família

36

Conhecer e Conviver com outras pessoas, conseguiu trabalho na área e está fazendo
para família

2

Conhecer e Conviver com outras pessoas, está fazendo o que aprendeu para vender e
para família

7

Está fazendo o que aprendeu para vender e para família

2

Conhecer e Conviver com outras pessoas, conseguiu trabalho na área, está fazendo o
que aprendeu para vender e para família

8

Sugestões ou crítica:
1. Acrescentar oficina de confeitaria de bolos;
2. Aumentar a carga horária;
3. Reforma da cozinha no núcleo Santa Terezinha;
4. Que seja fornecido mais materiais para a oficina;
5. Instalação de filtro de água onde acontece a oficina do CRAS Norte;
6. Mais ventiladores na sala onde acontece a oficina do CRAS Norte.
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Atualmente estamos com 89 inscritos na oficina de Panificação Artesanal, sendo
que 69 participaram das avaliações realizadas.
De acordo com a pesquisa aplicada 78,26% dos usuários consideram a oficina ótima,
seguido de 21,74% que consideram a oficina boa;
91,30% consideram a instrutora ótima e 8,70% consideram a instrutora boa;
26,08% consideram a carga horária ótima, seguido de 24,64% consideram a carga
horária boa, 31,89% consideram a carga horária regular e 17,39% consideram a
carga horária péssima;
88,40% dos usuários consideram o conteúdo ótimo, seguido de 11,60% consideram o
conteúdo bom;
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57,98% consideram o espaço físico ótimo, seguido de 37,68% consideram o espaço
físico bom e 4,34% consideram o espaço físico regular;
52,17% dos usuários consideram como maior benefício de participação desta oficina
conhecer e conviver com outras pessoas e está confeccionando o que aprendeu para
família, seguido de 11,59% consideram que além de conhecer e conviver com outras
pessoas, conseguiu trabalho na área da oficina, está fazendo o que aprendeu para
vender e também para própria família, 10,14% consideram que além de conviver com
outras pessoas, estão confeccionando/fazendo o que aprendeu para vender e
também para própria família, seguido de 8,69% que consideram conhecer e conviver
com outras pessoas mais importante, 7, 24% dos usuários teve como benefício está
fazendo o que aprendeu para própria família. As demais respostas representaram
uma média de menos de 2% cada.

Manicure
1. O que estão achando da oficina?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
2. Do Instrutor?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
3. Carga Horária?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
4. Conteúdo?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
5. Espaço Físico?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
6. A oficina realizada, o beneficiou de alguma forma?
Conhecer e Conviver com outras pessoas
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8

6
2

7
1

8

4
4

Conseguiu trabalho na área da oficina realizada
Está confeccionando/fazendo o que aprendeu para vender
Está confeccionando/fazendo o que aprendeu para sua própria família

2

Está confeccionando/fazendo o que aprendeu para vender e confeccionando /fazendo
para própria família

1

Conhecer e Conviver com outras pessoas, conseguiu trabalho na área e está
confeccionando/fazendo para própria família

1

Conhecer e Conviver com outras pessoas e está confeccionando o que aprendeu para
própria família

1

Conhecer e Conviver com outras pessoas, está confeccionando o que aprendeu para
vender e confeccionando/fazendo para própria família
Conhecer e Conviver com outras pessoas, conseguiu trabalho na área, está
confeccionando/fazendo para vender e está confeccionando/fazendo para própria
família
Sugestões ou crítica:
1. Aumentar a carga horária;
2. Melhores cadeiras no núcleo do Itamaraty.
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1

Atualmente estamos com 16 inscritos na oficina de Manicure, sendo que 8
participaram das avaliações realizadas.
De acordo com a pesquisa aplicada 100% dos usuários consideram a oficina ótima;
75% consideram a instrutora ótima e 25% consideram a instrutora boa;
87,5% consideram a carga horária ótima e 12,5% consideram a carga horária boa;
100% dos usuários consideram o conteúdo ótimo;
50% consideram o espaço físico ótimo e 50% consideram o espaço físico bom;
25% dos usuários consideram como maior benefício de participação desta oficina
está confeccionando/fazendo o que aprendeu para própria família, seguido de 25%
que além de Conhecer e Conviver com outras pessoas, estão
confeccionando/fazendo para gerar renda e também para própria família. As demais
respostas representaram uma média de menos de 2% cada.

Maquiagem
1. O que estão achando da oficina
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
2. Do Instrutor?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
3. Carga Horária?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
4. Conteúdo?
Ótimo
Bom
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9
1

10

5
5

9
1

Regular
Péssimo
5. Espaço Físico?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo

8
2

6. A oficina realizada, o beneficiou de alguma forma?
Conhecer e Conviver com outras pessoas
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Conseguiu trabalho na área da oficina realizada

1

Está confeccionando/fazendo o que aprendeu para vender

1

Está confeccionando/fazendo o que aprendeu para sua própria família

2

Conhecer e Conviver com outras pessoas e conseguiu trabalho na área

1

Conhecer e Conviver com outras pessoas e está fazendo o que aprendeu para família

1

Conhecer e Conviver com outras pessoas, conseguiu trabalho na área e está fazendo o
que aprendeu para gerar renda

1

Conseguiu trabalho na área da oficina realizada e está fazendo o que aprendeu para
família

1

Sugestões ou crítica:
1. Aumentar a carga horária;
2. Cadeiras novas;
3. Oficinas de maquiagem no Ypê II em outros dias que não seja de sexta-feira.
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Atualmente estamos com 14 inscritos na oficina de Maquiagem, sendo que 10
participaram das avaliações realizadas.
De acordo com a pesquisa aplicada 90% dos usuários consideram a oficina ótima,
seguido de 10% que consideram a oficina boa;
100% consideram as instrutoras ótimas;
50% consideram a carga horária ótima e 50% consideram a carga horária boa;
90% dos usuários consideram o conteúdo ótimo, seguido de 10% que consideram o
conteúdo bom;
80% consideram o espaço físico ótimo e 20% consideram o espaço físico bom;
20% dos usuários consideram como maior benefício de participação desta oficina
conhecer e conviver com outras pessoas, seguido de 20% que consideram mais
importante está confeccionando/fazendo o que aprendeu para própria família. As
demais respostas representaram 10% cada.

Auxiliar de Cabeleireiro
1. O que estão achando da oficina
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
2. Do Instrutor?
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10
7

Ótimo
Bom
Regular
Péssimo

14
3

3. Carga Horária?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo

4
10
3

4. Conteúdo?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo

8
8
1

5. Espaço Físico?
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo

6
9
2

6. A oficina realizada, o beneficiou de alguma forma?
Conhecer e Conviver com outras pessoas

4

Conseguiu trabalho na área da oficina realizada

1

Está confeccionando/fazendo o que aprendeu para vender

2

Está confeccionando/fazendo o que aprendeu para sua própria família

2

Conhecer e Conviver com outras pessoas e está fazendo o que aprendeu para família

3

Conhecer e Conviver som outras pessoas, está fazendo o que aprendeu para gerar renda e
para família

2

Conseguiu trabalho na área da oficina realizada e está fazendo o que aprendeu para gerar
renda

1

Conseguiu trabalho na área da oficina realizada e está fazendo o que aprendeu para
família

1

Conhecer e Conviver com outras pessoas, conseguiu trabalho na área, está fazendo o que
aprendeu para gerar renda e para família

1

Sugestões ou crítica:
1. Colocar oficina de auxiliar de cabeleireiro para o Ypê II;
2. Aumentar a carga horária, sendo 3 horas para cada turma;
3. Manutenção nos lavatórios e cadeiras;
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4. Melhoria nos materiais e equipamentos;
5. Melhor divulgação para atendimento ao público.

Atualmente estamos com 26 inscritos na oficina de Auxiliar de Cabeleireiro, sendo
que 17 participaram das avaliações realizadas.
De acordo com a pesquisa aplicada 58,83% dos usuários consideram a oficina ótima,
seguido de 41,17% que consideram a oficina boa;
82,35% consideram a instrutora ótima, seguido de 17,65% que consideram a
instrutora boa;
23,53% consideram a carga horária ótima, seguido de 58,82% consideram a carga
Av. Gal Lamartine, 2G – CEP: 03541-110 – Vl. Matilde, São Paulo – SP – Tel (11) 2684-0980 / Fax (11) 2129-6992

horária boa e 17, 65% que consideram a carga horária regular;
47,05% dos usuários consideram o conteúdo ótimo, seguido de 47,05% que
consideram o conteúdo bom. As demais respostas representam uma média de 5%.
35,29% consideram o espaço físico ótimo, seguido de 52,95% que consideram o
espaço físico bom e 11,76% que consideram o espaço físico regular;
23,52% dos usuários consideram como maior benefício de participação desta oficina
conhecer e conviver com outras pessoas, seguido de 17,64% que consideram além
de conhecer e conviver com outras pessoas está fazendo o que aprendeu para
própria família, 11,76% consideram mais importante está fazendo o que aprendeu
para gerar renda, 11,76% está fazendo o que aprendeu para própria família e 11,76%
considera conhecer e conviver com outras pessoas, está fazendo o que aprendeu
para gerar renda e também para própria família. As demais respostas representaram
uma média de 5% cada.
Abaixo relatório mensal:

Mogi Guaçu, 07 de Março de 2019.

Mozart Ladenthin Junior
Representante Legal
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