RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Referência / Mês de Janeiro/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

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

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.

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

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 420 usuários.
6 – Atividades Realizadas
Inclusão Digital: Criando cartão de visita, usando google tradutor com colagem no
Word em duas colunas, aprendendo a elaborar currículo e declarações, exercícios
de Excel avançado, planilhas avançadas com senha, congelamento e comentários,
exercícios de Power Point, inserindo vídeos e músico em apresentação de slides,
aprendendo a utilização do pen-drive, pesquisando no google telefones e endereços
on-line, pesquisando notícias da nossa cidade, redes sociais, conceito, como criar
uma conta, o que é, e como fazer um post, e-mail, respondendo, anexo e
encaminhando, convertendo vídeos mp3 e mp4 e técnicas de digitação on-line.
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Artesanato: Croche – tapetes, pintura em mdf, bordado livre, bordado reto, bordado
ponto oitinho, riscos para bordados, pintura em tecido, feltro – dinossauros, heróis e
bonecas de fuxico.

Auxiliar de Cabeleireiro: Corte feminino, escova, hidratação, corte masculino,
luzes, coloração e botox.

Maquiagem: Maquiagem dos dias atuais, maquiagem anos 2000, pele completa
com olhos em tons de rosa, pele completa com olhos pretos e cílios postiços, pele
natural com o delineado duplo e cada usuária reproduziu uma maquiagem diferente.
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Manicure: Retirada de cutículas das mãos, com esmaltação livre e aplicação de
películas, retirada de cutículas dos pés com francesinhas, retirada de cutículas das
mãos com francesinhas, e retirada de cutículas das mãos em modelos que as
usuárias levaram.
Designer de Sobrancelhas: Designer de Sobrancelhas entre usuárias com
aplicação de hena, designer de sobrancelhas em modelos e designer de
sobrancelhas em modelos e depilação de têmporas e buço.
Corte e Costura: Achar o manequim, tabela de medidas para calça, molde de
calça, calça flare, vinco de calça, acabamento em barra de calça com abertura
lateral, barra de blusa, botões na máquina, medidas para elástico, zíper aparente,
vestido com elástico na cintura, vestido forrado, manga copinho, manga
transpassada, pé de gola e gola, largura de barra, molde de peplum para saia,
manga raglan, manga ciganinha, patê em camisa, usar viés do próprio tecido, bolso
embutido, casinhas para botões, bolso em calça, saia com botões na frente, golas
de blazer, acabamento em vestido forrado, blusa degagê, saia com zíper na lateral,
medidas para elástico, bolso frente calça, elástico em vestido, bolso reto para calça,
barra em saia godê, calça com elástico, corte de vestido com tecido barrado, como
usar punho, barra de calça na mão, revel de regata, patê embutido, decote em V
com viés, manga baby look, bermuda com cós anatômico, saia godê guarda-chuva,
aumento de cós anatômico, barra de saia com picô, gola colarinho, diferença entre
revel e viés, revel para blazer italiano, vestido tubinho com recorte, zíper invisível
grande, zíper aparente e para jaqueta, saia com prega na frente, cós anatômico
com zíper e saia para dança do ventre.
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Corte e Costura sob Medida: Medidas controle dos equipamentos overloque,
sugestões de tecidos e aviamentos, desenho do molde da saia reta e godê,
medidas, confecção do molde, sugestões de tecidos e aviamentos, desenho do
molde da blusa túnica, medidas, confecção do molde, sugestões de tecidos e
aviamentos e desenho do molde do vestido, medidas, confecção do molde,
sugestões de tecidos e aviamentos.

Construtor Civil: Pedreiro Assentador – planejamento de início de obras, parede
de meio tijolos, construção de paredes sem estrutura usando esquadro nível e
amarrações dos tijolos, paredes com canto e ângulo reto, desmontando paredes,
peneiramento de areia e preparação de argamassa, ligação em ângulo reto de
paredes utilizando meio tijolo e um tijolo, construção de pilar de um tijolo e meio,
produtos para impermeabilização de alicerce, concretagem de fundação, elevar
alvenaria com estrutura de tijolos de barro de 8 furos. Pedreiro Revestidor –
planejamento para revestimento de paredes, aprender a calcular materiais,
verificação de esquadro, preparo e aplicação de argamassa, tipos de argamassa,
reboco com massa fina, execução de requadração de vãos com argamassa, reboco
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com areia fina com cantoneiras, organização de materiais, desmontando reboco,
aplumar paredes, reboco com duas demãos e aplicar massa fina sobre reboco.

Panificação Artesanal: Pão de queijo de liquidificador, mistão de presunto e
mussarela, pão de pizza, pão de torresmo, palha Italiana e bolo de cenoura.
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Montador de Móveis: Montar móveis utilizando dispositivos e acessórios, montar
móveis conforme projeto e escala, trabalhar em equipe, desenvolver raciocínio
lógico e dar acabamentos em peças de móveis planejados.

7 – Resultados Alcançadas
 2 usuárias da oficina de Panificação Artesanal conseguiram trabalho em
Pizzaria.
 12 usuários desistiram das oficinas, pois conseguiram se colocar no mercado
de trabalho.
 1 usuário desistiu da oficina por mudança de município.
 2 usuários desistiram das oficinas por motivo de saúde.
 1 usuário desistiu da oficina porque saiu da Casa Caminho para Paz.
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 1 usuária saiu da oficina porque está de licença a maternidade.
 4 usuários evadiram da oficina sem justificar.
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 14/01 reunião na secretaria de Promoção Social entre coordenadora do
programa, Kristiana e Patrícia para rever a tabulação dos dados apresentados
referente aos benefícios das oficinas aos usuários para demonstrar o diagnóstico
necessário.
10 – Outras Considerações
Abaixo relatório mensal:
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Mogi Guaçu, 07 de Fevereiro de 2019.

Mozart Ladenthin Junior
Representante Legal
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