RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Referência / Mês de Junho

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.
- JD. SANTA TEREZINHA: De
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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

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.
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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
vida, a complementação e a independência econômica das famílias.
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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 641 usuários.
6 – Atividades Realizadas
De 03 a 28 de Junho – 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 aulas. Verificou algo a ser
solicitado pelos instrutores e alunos e analisou o trabalho e as atividades que
estavam sendo executados.

Artesanato: Realizaram atividades de pintura em tecido, pintura de tecido em MDF,
e modelagem em EVA, praticando com os seguintes desenhos: cobre bolo, flores e
caderno, relógio, boneco, palhaço e joaninha. Também realizaram cachecol, tricô e
crochê, em EVA realizaram capa de caderno com os desenhos de coruja e
unicórnio, executaram porta pano de prato, próximo as figuras de coruja, fizeram
rosas em EVA.
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Auxiliar de Cabeleireiro: Realizaram aula teórica e pratica de cortes nos cabelos,
variados estilos de escovas, fizeram hidratação, corte masculino, cortes feminino,
coloração, e luzes feitas em toucas.

Construtor Civil: Apresentação teórica e praticas dos emboços da parede, alunos
assistiram vídeo da lei NR18 voltada para a segurança do trabalho na área de
construção civil, fizeram limpeza e organização dos materiais e os espaços na sala
e nas estruturas onde é realizada a oficina. Alçaram a parede, executaram elevação
na parede com meio tijolo com pilar, exerceram uma simulação inclinada para o
telhado para terem idéias de como desenvolver. Desempenharam com os tijolos
uma elevação de pilar quadrado, empreenderam alvenaria com e sem função
estrutural de concreto e efetuaram técnicas de ascensão de barro.
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Corte e Costura: Alunas aprenderam a realizar barras em quatro tamanhos,
manusear zíper comum e invisível, viés redondo. Adquiriram conhecimento e
sugestões de tecidos, linha a escolher quando forem comprar. Realizaram
molde de saía básico, evasê afunilada, evasê grande, santropê. Conheceram
as diferenças entre pé calcador e ajustarem pontos nas maquinas e também a
diferença entre pregar zíper comum, invisível para jaqueta e para bolsa.
Também perceberam a maneira de fazer saía para bumbum grande.
Realizaram medidas para saía, retrocesso evasê, fizeram corte reto e no viés,
informações sobre medidas para fofas de tamanho GG, blusa com manga
japonesa.
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Corte e Costura sob Medida: Alunas aprenderam a conhecer medidas, moldes,
variações de tamanho, sugestões de cores, texturas, modelos e tecidos. Também
fizeram desenhos de molde para saía reta, medidas, confecções do molde,
sugestões de tecidos e aviamentos. Executaram limpeza e lubrificação nas
maquinas de costuras. Exploraram as noções de corte de tecido, alinhavar, ajustar
as confecções das peças.

Designer de Sobrancelhas: Realizaram praticass de marcações, designer de
sobrancelhas e depilação de buço, também fizeram marcações de designer de
sobrancelhas em modelos que as alunas levaram a oficina. Explanaram limpeza
das sobrancelhas e aplicação de henna.
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Informática e Inclusão Digital: As instrutoras com os alunos realizaram, tabela
de preço no Excel, elaboração de textos no Word pad, aprenderam variados
tipos de comandos que o Excel faz, fizeram exercícios básicos no Excel.
Conheceram e executaram atividades com o link paint, desenvolveram textos
no bloco de notas, construíram pastas para organizar os documentos,
aprenderam a utilizar a calculadora, executaram a digitação correta dos
textos, a formatação de fontes e parágrafos. Atualizaram a limpeza e
manutenção dos computadores, realizaram pesquisas navegando a internet.
Também tiveram turmas que conheceram as funções do monitor,
estabilizador, o gabinete, o teclado, o mouse, como ligar e desligar o
computador. Aprenderam o que é informática, software, sistema operacional
Windows, área de trabalho.
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Manicure: Alunas tiveram aulas praticas de aprender a retirar cutículas das mãos,
e esmaltação em francesinhas entre alunas, retirada de cutículas dos pés e
esmaltação em francesinha.
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Maquiagem: A oficina de maquiagem as alunas tiveram aula demonstrativa pela
instrutora de como maquiar a pele sejam elas completas de olhos, com as
tonalidades marrons para utilizar esta cor tanto para o dia como também para a
noite. Trabalharam na oficina em duplas e também realizaram rodigios para todas
terem contatos umas com as outras.

Montador de Móveis: Trabalharam ferramentas manuais e acessórios de
montagens, relacionaram projeções em perspectivas e escala, também
utilizaram dispositivos de montagens e de acabamento e instalaram ferragens
e acessórios de montagens.
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Panificação Artesanal e Confeitaria Seca: Realizaram receitas de Sonho e creme
de confeiteiro, pão de batata com cenoura e bolo de amendoim, pão integral, pão de
torresmo, fatias húngaras e tortas de frango, mistão, sequilhos, pizzas, broinhas de
fubá, rosca de goiabadas, pão para lanche, hambúrguer, bolachinhas de nata, bolo
integral, cappuccino gelado e bolo de laranja, pão de cebola e bolinho de arroz,
enroladinho de salsicha, beliscão com goiabada, pão caseiro e empadinhas.
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7 – Resultados Alcançados
- União e fortalecimento do trabalho em equipe visando práticas colaborativas e de
apoio mútuo entre os profissionais;
- Houveram 691 usuários inscritos nas oficinas, dentre estes 50 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 outros 33
usuários, alguns 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 641 usuários participantes.

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

Monica Cristina de Carvalho
Adalton Mauricio Rezende
Sara Lourenço da Silva

Instrutora de Corte e Costura Sob Medidas
Instrutor de Construção Civil
Instrutora de Panificação Artesanal e
Confeitaria Seca
Instrutor de Montador de Móveis

Valdenir Nogueira Benedito

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.

10 – Outras Considerações
Segue relatório mensal referenciado ao mês de Junho de 2019:

‘

Mogi Guaçu, 10 de Julho de 2019.

Mozart Ladenthin Junior
Representante Legal
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