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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
Referência / Mês de Dezembro 

 
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 Horários 

Inclusão Digital De segunda-feira à quinta-
feira 

Das 08:00 às 09:30, 10:00 às 
11:30, 13:30 às 15:00 e 15:15 
às 16:45 

Artesanato De segunda-feira à sexta-
feira 

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 

Auxiliar de Cabeleireiro De segunda-feira à quinta-
feira 

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 

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

De terça e quinta das 13:30 
às 15:30 e de sexta das 08:30 
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às 10:30 

Manicure De segunda-feira e quarta-
feira 

De segunda e quarta das 
08:30 às 10:30 e das 19:30 às 
21:30 

Designer de Sobrancelhas De terça-feira e quinta-feira De terça e quinta das 13:30 
às 15:30 e das 19:30 às 21:30 

Corte e Costura De segunda-feira à sexta-
feira 

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 

Corte e Costura Sob Medida De segunda-feira à sexta-
feira 

De segunda a sexta, das 08:30 
às 10:30 e das 19:30 às 21:30 

Construtor Civil De segunda-feira à sexta-
feira 

De segunda a sexta, das 15:30 
às 18:30 e das 19:00 às 22:00 

Panificação Artesanal De segunda-feira à sexta-
feira 

De segunda a sexta, das 13:30 
às 15:30 e das 19:30 às 21:30 

Montador de Móveis De segunda-feira à quinta-
feira 

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 413 usuários. 
 

 

6 – Atividades Realizadas 

Inclusão Digital: Aprendendo a colocar transição e animação na apresentação de 
slides, inserção de músicas e vídeos em uma apresentação, exercícios de fixação 
sobre a lixeira e seus componentes, conceitos básicos sobre internet, a importância 
da internet na vida atual, bate papo em grupo, criando e-mail, enviando, 
respondendo, encaminhando, arquivando e-mail, enviando arquivos como anexo, 
pesquisas na internet, YouTube, download, google maps, tradutor e conceitos sobre 
Redes Sociais. 

    
 
Artesanato: Croche – tapetes, bico em pano de prato, bico em toalhas, bico em 
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puxa saco, acabamento de capa para galão de água, bordados, pintura e petch 
colagem.   

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

            

       
 
Maquiagem: Aula de colagem de cílios postiços, pele simples com delineado 
gatinho e cílios postiços, pele e olhos para o Natal e Maquiagem anos 90.        

    
Manicure: Retirada de cutículas das mãos com esmaltação livre, retirada de 
cutículas dos pés com francesinhas e retirada de cutículas das mãos com 
esmaltação livre e com pedrarias nas unhas. 
 
Designer de Sobrancelhas: Designer de sobrancelhas em modelos e depilação de 
buço, designer de Sobrancelhas entre alunas com aplicação de hena e designer de 
Sobrancelhas em modelos com aplicação de hena. 
 
Corte e Costura: Casinhas para botões, medidas de calça, bolso em calça, punho 
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de blusa, molde blusa transpassada, vestido tubinho com recortes, reforma em 
vestido, gola bebe, (patê) gola polo, pico em blusa, elástico em vestido, molde blusa 
ciganinha, forro de vestido, diferentes bolsos de calça, barra italiana, molde blusa 
degagê, cós anatômico, shorts com elástico, zíper invisível em forro de vestido, 
dúvidas em peplum e babado, molde de calça, tabela de manequim de calça, lastex 
em blusa ciganinha, molde de pantacur, saia com peplum, barra a parte, saia com 
botões frontal, carcela para manga, elástico bico de pato, gola e pé da gola, saia 
cômica com 8 partes, botões na máquina, vestido aberto na frente, cós anatômico 
com zíper, manga transpassada (tulipa), treino de carcela, gracinha de manga, gola 
esporte, diferença entre colarinho e gola, elástico em blusa ciganinha, Patê em 
camisa masculina, pala forrada em costa de camisa masculina, abertura embutida 
em saia, molde de camisola, zíper em calça, diferença do picô no viés e no fio reto, 
blusa com manga caída com elástico, camisola com cetim e renda, vestido de lese, 
reforma de vestido de renda, punho em camisa, manga caída com elástico, pala 
forrada em costa de camisa masculina, elástico na cintura de vestido e zíper 
decorativo em blusa.   

    
 
Corte e Costura Sob Medida: Desenho do molde de vestido (longo e curto com 
recortes ou godê) medidas, confecção do molde, sugestão de tecidos e aviamentos, 
confecção do vestido, encaixe do molde no tecido, preparar marcações como 
margem de costura e noções de corte do tecido, preparar as pares da peça que 
exige vinco, alinhavo entre outros, realizar a prova da peça fazendo os ajustes 
necessários.  
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Construtor Civil: Instalação de rede de água ramal de um banheiro com banheira, 
instalação de rede de água ramal de uma cozinha, instalação de rede de água 
ramal de uma lavanderia, instalação de rede de água quente de um banheiro, 
instalação de rede de esgoto ramal de um banheiro, instalação de rede de esgoto 
ramal de uma cozinha, instalação de rede de esgoto rama de lavanderia, instalação 
de aquecedor solar de baixo custo e encerramento do módulo encanador 
residencial. Inicio do módulo pedreiro assentador período da tarde e pedreiro 
revestidor período da noite, apresentação dos usuários, e objetivo da oficina, teoria 
sobre prumo, nível e esquadro, teoria sobre argamassa e concreto, quantidade de 
tijolos por m² cálculo, bitolas de ferro de construção, teoria sobre nível do terreno, 
teoria sobre reboco e chapisco, teoria sobre argamassa colante, juntas e rejunte. 

 
Panificação Artesanal:  Esfiha aberta com recheio de linguiça calabresa, 
mussarela, carne, presunto e mussarela, pão de queijo, broa de milho, fatias 
húngaras, bolo de fubá com goiabada, bolo de reis natalino, pavetone e sorvetone. 

    
 
Montador de Móveis: Desenvolver visão espacial, atenção aos detalhes, lanejar 
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sequência de execução, instalar ferragens e acessórios, fixação de painéis, 
trabalhar em equipe e ter raciocínio lógico.  

    
 

7 – Resultados Alcançadas 

 4 usuários desistiram da oficina, pois conseguiram se colocar no mercado de 
trabalho. 

 

 6 usuários desistiram da oficina por mudança de endereço e mudança de 
município. 
 

 1 usuário desistiu da oficina por motivo de saúde. 
 

 12 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 

José Augusto Gama dos Santos Instrutor de Construção Civil 

Sara Lourenço da Silva Instrutora de Panificação Artesanal 

Valdenir Nogueira Benedito Instrutor de Montador de Móveis 
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9 – Monitoramento e Avaliação dos Serviços 

No dia 17/12 reunião na secretaria de Promoção Social entre coordenadora do 
programa, Kristiana e Patricia para esclarecimento no item resultados alcançados 
do relatório de atividades referente a Novembro, sugestão de adequação nas 
avaliações aplicadas aos usuários. 
 
 

10 – Outras Considerações 

Dia 04/12 o Sr. Fernando da equipe de Comunicação Social esteve presente no 
núcleo CCSC Jardim Itamaraty tirar fotos das oficinas de Panificação Artesanal, 
Artesanato e Maquiagem para possível matéria e divulgação das oficinas no site da 
Prefeitura do Município; 
 
Dia 05/12 o Sr. Fernando da equipe de Comunicação Social esteve presente no 
núcleo CRAS Norte tirar fotos das oficinas de Panificação Artesanal para possível 
matéria e divulgação das oficinas no site da Prefeitura do Município; 
 
Dia 06/12 alunas da oficina de artesanato confeccionam e doam guirlandas natalinas 
especialmente para decorar a ala pediátrica da Santa Casa de Mogi-Guaçu. 
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Dia 11/12 alunas da oficina de Panificação Artesanal do núcleo CCSC Jardim 
Itamaraty participaram de aula especial com tema de bolos Natalinos com Flávio do 
Bake off Brasil na empresa BWB no Distrito Industrial de Mogi-Guaçu.  
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Abaixo relatório mensal: 

 
 
 
 
 
 

Mogi Guaçu, 10 de Janeiro de 2019. 
 

 
Mozart Ladenthin Junior 

Representante Legal 

 


