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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 

Referência: Mês de Julho 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: 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-
feira 

- CRAS NORTE: De segunda, 
quarta e sexta-feira das 07h30 
às 11h30 e das 13h00 às 
17h00 e de terça e quinta-
feira 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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- JD. SANTA TEREZINHA: De 
segunda a sexta-feira das 
07h30 às 11h30 e das 13h00 
às 17h00.   

Artesanato De segunda-feira à sexta-
feira 

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. 

Área da Beleza 
(Auxiliar de Cabeleireiro, 
Maquiagem, Designer de 
Sobrancelha e Manicure) 

De segunda-feira à sexta-
feira 

- 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. 

Corte e Costura De segunda-feira à sexta-
feira 

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. 

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

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. 

Construtor Civil (Pedreiro 
Assentador, Pedreiro 

Revestidor, Pintor de Obras e 
Encanador) 

De segunda-feira à sexta-
feira 

De segunda a sexta-feira das 
15:45 às 22h00. 

Panificação Artesanal e 
Confeitaria Seca 

De segunda-feira à sexta-
feira 

De segunda a sexta, das 
13h00 às 16h00 e das 19h00 
às 22h00. 

Montador de Móveis De segunda-feira à quinta-
feira 

De segunda a quinta-feira das 
13h00 às 17h00 e das 18h00 
às 22h00. 
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4.2 – Local de Realização do Serviço 

Atividade Equipamento 

Inclusão Digital CRAS Norte 

Informática CRAS Norte 

Corte e Costura sob Medida CRAS Norte 

Construção Civil CRAS Norte 

Panificação Artesanal e Confeitaria Seca 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 

Informática CCSC Jardim Santa Terezinha 

Corte e Costura CCSC Jardim Santa Terezinha 

Montador de Móveis CCSC Jardim Santa Terezinha 

Panificação Artesanal e Confeitaria Seca 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 e Confeitaria Seca CCSC Jardim Itamaraty 

Inclusão Digital Centro de Inclusão Digital Jardim Planalto (Planaltinho) 

Informática 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 



 
 

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

 

 

 

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 610 usuários. 

 

6 – Atividades Realizadas 

De 01 a 31 de Julho – 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, t;.ambém realizou vários contatos sendo eles 
presencialmente, por telefone e email com os fornecedores dos comércios que 
promovem a venda dos produtos os quais são comprados para serem executados 
nas atividades das oficinas. No dia 29 de julho ocorreu um evento ao Centro Dia 
Referencia da Pessoa com Deficiência, através do convite realizado pela 
Coordenadora do espaço, Nadir Dias dos Santos Torezan, a qual as instrutoras 
Valdirene e Jessica, e seus alunos realizaram o dia da “Produção de Beleza”, com 
os usuários atendidos.  
  

 
 
Artesanato: Foram realizados as oficinas de modelagem com E.V.A: cobre bolo 

com as imagens de  relógio; vaca; boneca;palhaço; boneco de time, boneco homem 
aranha; skatista; pote; bailarina; corações. Também fizeram capa de caderno, 
montagem e modelagem de chinelos, rosas e cascatas de rosas. 
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Auxiliar de Cabeleireiro: Realizaram na pratica cortes masculinos e femininos, 
também executaram hidratação, luzes, escovas e modelagens nos cabelos, e 
tingiram utilizando a coloração de tintas. 
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Construção Civil: Montaram laje e laje pré moldadas; realizaram montagem e 
chumbamento de batente; colocação e chumbamento de esquadrilhas, também 
fizeram revisão do que foi ensinado nos módulos anteriores e encerrando o 
conteúdo de revestimento e hidráulica. Deram inicio ao novo modulo de “Montagem 
e Manutenção de Água e Esgoto” e “Pintura de Obra”, realizaram apresentação dos 
alunos e do instrutor com explicação do objetivo da oficina, também elaboraram 
cronograma das etapas de serviços. Fizeram limpeza e organização no espaço 
utilizado para as atividades; alunos aprenderam sob segurança e higiene no 
trabalho; executaram a preparação das paredes para aplicar pratica de pintura. Na 
parte teórica aplicaram matemática e qualidade utilizando sistema de medidas 
milímetros, polegadas e caimentos. Aprenderam informações de registro de água, 
torneiras, válvulas, tubos e suas conexões, sistema de vedação, de acoplamento, 
conceitos de presão e vazão, instalação da caixa de água. Tiveram informações sob 
os ramais de águia e de esgoto, sob esgoto primário e secundário, e atividades de 
como serrar tubos, caixas sinfonadas e de impedição. Interpretaram desenhos de 
arquitetura, observando os detalhes, dos cortes, das plantas e das falhas. 
Aprenderam a utilizar equipamentos de proteção individuais, tiveram as informações 
de armazenamentos de tintas, acessórios de acordo com as normas técnicas de 
segurança e as recomendações do fabricante, do transporte dos materiais e de 
saúde.  
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Corte e Costura: Realizaram a finalização dos treinos, moldes básicos e ajustes de 

saias, conferição das medidas e dos moldes. Aprenderam e executaram os tecidos 
e avivamentos, com corte, giz, carbono, zíper, alfinetes e alinhavos. Adquiriram 
conhecimentos de medidas para variados tipos e estilos de roupas. 

  
 
     

 
Corte e Costura sob Medida: Alunos aprenderam as medidas de varias roupas, os 
moldes, os diversos tamanhos, cores, texturas, modelos e tecidos.Desenharam nos 
moldes dando inicio nas confecções de casacos e sobretudos, realizaram limpeza e 
lubrificação das maquinas de costuras. Tiveram noções dos cortes dos tecidos, 
alinhavaram e ajustaram confecções das peças.  
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Designer de Sobrancelhas: Foram realizadas marcações e designer de 
sobrancelhas em modelos que as alunas convidaram e levaram a participar. Alunos 
com instrutoras foram convidadas a participarem do dia da beleza ao Centro Dia da 
Pessoa com Deficiencia. Também fizeram depilação de buço, executaram limpeza 
das sobrancelhas e aplicação de henna. 

   
 
         
 
 

Informática e Inclusão Digital: Alunos aprenderam a procurar sites e a navegar 

pelos mesmos. Iniciaram criação de pastas, locais, nomeações e renomeações das 
mesmas, exclusão, subpastas e armazenamento dentro das mesmas. Aprenderam 
a pesquisar sob temas copiando e colando no editor de texto e formatá-los. 
Aprenderam a trabalhar no youtube procurando vídeos sobre quaisquer temas de 
interesse e utilizando os foninhos de ouvido. Fizeram digitação correta dos textos e 
formatação de fonte e parágrafos. Iniciaram criação do email, manuseio com o 
mesmo referente a recebimento, responder, encaminhar anexando arquivos e 
inserindo contatos. Executaram manutenção, atualização e limpeza dos 
computadores. Iniciaram Microsoft Word 2010, anatomia das janelas e Word Pad. 
Aprenderam planilhas do Excel realizando planilhas com exercícios de testes 
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lógicos, planilha básica com soma media máxima e mínima, planilha pessoal, 
planilhas com controle mensal utilizando formulas e planilha para controle 
domestico, planilha de controle de estoque. Criaram gráficos, congelamento, 
comentários e senhas, e planilhas mais avançadas. Aprenderam a conduzir  
alterações dos relógios de horas, ajustaram plano de fundo da área de trabalho, 
alteraram a barra de formatação. Renomearam atalhos para arquivos, fizeram 
exercícios  utilizando as letras maiúsculas e minúsculas, estão aprendendo a utilizar 
e manusear todos os botões e teclas do teclado. 

  

  Manicure: Realizaram praticas de retirada de cutículas das mãos com aplicações 
de adesivos artesanais. Também realizaram aplicação de pedrarias, extraíram 
cutículas dos pés e fizeram esmaltação livre com modelos convidadas a participar. 
Desenvolveram atividades ao Centro Dia de Referencia a Pessoa com deficiência.  

  
  
Maquiagem: Executaram maquiagens realizadas dos anos 40, 50 e 60, 

maquiagens com estilo de festa. Também foram convidadas modelos para 
produções de maquiagens criativas, utilizando idéias e indo além da imaginação, 
realizando também maquiagens da atualidade. Desenvolveram maquiagens que 
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mais gostaram as quais aprenderam deixando a pele com pontos iluminados, pele 
completa, esfumado clássico com delineador duplo, também foram convidados a 
participar ao Centro Dia da Pessoa com Deficiência o dia da Beleza. 

  
 
  
              
Montador de Móveis: Trabalharam com dispositivos de montagem, trabalharam 

com maquinas manuais. Instalaram dispositivos e ferramentas de montagens, 
executaram em maquinas estacionarias. Também fizeram um projeto de layout e 
desenvolveram projetos em escala. 
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Panificação Artesanal e Confeitaria Seca: Foram produzida Broa de fubá, bolo de 
maça com calda de groselha, bolo de arroz e sequilhos, pão de ervas, pães de 
queijo, torta de pizza, calabresa e frango, bolo de amendoim, pão de cebola, fatias 
húngaras. Também realizaram mistão, pizza portuguesa e calabresa, enroladinha 
calabresa e salsicha, presunto e queijo, bolo de laranja gelado, empadinhas de 
frango com requeijão, bolo de milho verde, bolo de chocolate, pão de torresmo, 
esfiha aberta de carne, pão e bolo de mandioca, cappuccino cremoso, kibe de 
assadeira recheado. Produzirão molho de pimenta, bolo e pão integral, bolo de 
cenoura, pão de doce de leite condensado, bolo mesclado, pão de hambúrguer 
caseiro para lanches, rosca de minas com goiabada e bolo de ninho com nutela. 
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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 672 usuários inscritos nas oficinas, dentre estes 52 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 também por conta 
das férias escolares, tiveram alunos que não conseguiram participar para ficar com 
os seus filhos. E outros 62 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 610 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 

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. 
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10 – Outras Considerações 

 
Segue relatório mensal referenciado ao mês de Julho de 2019: 

 

 

                                                                                                 

 Mogi Guaçu, 10 de Julho de 2019.  

 

 

Mozart Ladenthin Junior 
Representante Legal 


