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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 

Referência / Mês de Novembro 
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 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

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 

Oficinas de Qualificação Profissional, Geração de Renda e Inclusão Digital. 4 – Serviços da Parceria 

3 – Técnico Responsável 

2 – Representante Legal 
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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) 
 

 

 

 

 

 

O serviço será ofertado aos usuários procedentes do município de Mogi Guaçu. 

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. 

- 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 

4.5 – Objetivos 

4.4 – Público Alvo 

4.3 – Abrangência Territorial 
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 De 01 a 29 de novembro – Coordenadora Técnica esteve presente em todos os 
Centros de Convivências Sociais e Comunitários acompanhando as oficinas, 
realizando atendimento com os Instrutores e orientando usuários. Também foram 
realizados contatos com fornecedores para orçamentos as oficinas. Houve um evento 
referente a temática “MULHER” ao Cras Zona Norte no dia 28/11 e as oficinas de 
Artesanato contribuíram desenvolvendo atividades com os usuários do projeto das 
oficinas de Qualificação Profissional, Geração de Renda e Inclusão Digital, usuários 
do programa PAIF- e do programa SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vinculo e também com toda a comunidade. 

 
 
 

Artesanato: Foram realizadas nas oficinas com o material feltro: bonecas de papel 
higiênico, boneca Lol, Papai Noel, coruja, unicórnio, boneca mulher maravilha, fuxico, 
pezinho porta coruja e galinha, duende, guirlanda, marcador de páginas, Nossa 
Senhora, porta galinha, boneca bebe, boneca bolachinha, minie, gato. Também 
foram realizados chinelo para quarto, bichos, arvore de natal, enfeites para porta, 
nuvens e chaveiros. Executaram pintura em tecido com variadas flores, rosas e 
bichinhos. 

vida, a complementação e a independência econômica das famílias. 

Oficinas de Qualificação Profissional, Geração de Renda e de Inclusão Digital a 
serem realizadas em cinco locais com até 724 usuários. 

5 – Meta Alcançada 

6 – Atividades Realizadas 

Foram atendidos no mês 576 usuários. 

4.6 - Metas Propostas 
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Auxiliar de Cabeleireiro: Foram realizadas nas oficinas atividades praticas como: 
escova modelada, coloração, escova, hidratação, corte, luzes na touca e selagem 
dos próprios usuários um ao outro. 
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Construção Civil:. Foram realizadas nas oficinas atividades referentes a lixamento 
em ferragem para a parede receber pintura com tinta esmalte. Fizeram pintura com 
tinta esmalte em ferragem com o compressor. Usuários receberam do Instrutor 
orientação das técnicas em restaurar ferro com massa plástica. Também foi 
aplicados avaliação das oficinas com os usuários. Foram trocados os grupos de 
usuários os quais realizavam o modulo “Pintor de Obras”, para o modulo de hidráulica 
os quais finalizaram. Com os dois grupos foram trabalhados com explicações de 
segurança os registros os quais são utilizados, para as torneiras, válvulas, tubos, 
sistema de vedação, sistema de acoplamento, conceitos de pressão e vazão, 
instalação de caixa de água, ramais de esgoto, o que são esgotos primários e 
secundários. Também aprenderam sob caixas sifonadas, secas e inspeção de ramais 
de água. O grupo de pintor de obras aprendeu pintura com tinta acrílica em alvenaria, 
técnicas para restaurar paredes com gesso, lixamento em massa niveladora, 
restauração em madeira, metais, pvc, azulejo, seguindo sempre a recomendações 
dos fabricantes. 

 
 

Corte e Costura: Realizaram nas oficinas barra italiana em calça masculina, 
aprenderam como medir elástico para roupa como bermuda, calça capri. Acharam 
largura da barra, fizeram ajustes em vestidos, pregaram zíperes de 60 cm. 
Escolheram tecidos para fazer calças, fizeram anotações importantes no caderno, 
aprenderam a franzir as mangas que são mais fofas. Aprenderam a medir vestidos, 
realizaram vestidos com recortes evasê, realizaram reformas em calças, mangas 
tulipa. Aprenderam a realizar vestido tamanho GG, aplicar revel em blusa, moldes 
para bata de gravidas e experimentaram provando as roupas para verificarem se 
haveria a necessidade de realizar alguns ajustes. 
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Corte e Costura sob Medida: Realizaram nas oficinas costuras retas, cantos e 
retrocesso, desenharam moldes de vestidos godê transpassado, confecção do 
molde, tiveram sugestões de tecidos e avivamentos. Aprenderam a tirar variados 
tipos de medidas, com variados tamanhos e moldes, também obtiveram sugestões 
de cores, modelos e tecidos. Aprenderam informações para ter noções de cortes em 
tecidos, alinhavar, ajustar e confecção de peças e observaram tendo controle com os 
equipamentos. 

 
 

Designer de Sobrancelhas: Nas oficinas tiveram atividades praticas aprenderam a 
primeira e a segunda medida com limpeza simples nas sobrancelhas, também 
realizaram limpeza e alinhamento nas sobrancelhas dos próprios usuários. Foram 
abertos para os usuários convidarem e levarem publico para serem de modelos para 
os mesmos. Usuários aprenderam a realizar designer completo, também fizeram 
designer, depilação de buço e têmporas. 
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Informática e Inclusão Digital: Nas oficinas as atividades que os usuários executam 
foram apresentadas informações referentes a história da internet e a sua evolução, 
apresentar o que é internet, o funcionamento do navegador, quais são os conceitos 
de segurança na internet, como fazer busca na internet. Os usuários também 
aprenderam utilizar as barras de ferramentas, o que é um hacker, o que é um 
antivírus, o que é um download, chat e e-mail. Teve grupos que também navegaram 
nas redes sociais como facebook, utilizando as mensagens, salvamentos e 
postagens no facebook, continuaram realizando cálculos no excell achando as 
porcentagens e lucros. Fizeram exercícios com intuito de praticar o que aprenderam 
sendo sobre função SE e acesso a internet, também aprenderam a tirar fotos nos 
celulares e digitalizar, iniciaram execução de gráficos, aprenderam a comprar 
produtos pela internet, utilizaram power point e outros app e trabalharam as 
informações do whatsapp. 

 

Manicure: Tiveram nas oficinas atividades praticas como retirada de cutículas das 
mãos, fizeram esmaltação básica, primeira retirada de cutículas nos pés e também 
realizaram esmaltação básicas. 
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Maquiagem: Realizaram nas oficinas preparação da pele, fizeram maquiagem dos 
anos, usuárias também iniciaram o desenvolvimento de maquiar em dupla, uma faz 
na outra usuária e aprenderam a fazer maquiagem para festa, com aplicação de cílios 
postiços. Também aprenderam como usar o batom como sombra, fizeram olhos 
esfumados em tons rosas, e executaram todas as técnicas adquiridas. 

 

 

 

Montador de Móveis: Realizaram nas oficinas projetos que desenvolvessem moveis 

planejados, confeccionaram alguns objetos, trabalharam com medidas relacionadas 
através da leitura e interpretação de desenho técnico, também desenvolveram peças 

para confecções e desenvolveram projeto croqui. 
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Panificação Artesanal e Confeitaria Seca: Foram realizadas nas oficinas atividades 
em que os usuários trouxessem variadas tipos de receitas sejam elas pratos doces e 
salgados, tais como: panetone e chocotone, panetone salgado, pão de hamburguer, 
hamburguer gourmet, pastel de forno e molho de pimenta, baguete recheada com 
presunto e muçarela. Pão caseiro, bolo de arroz, bombas e carolinas, canudos de 
doces de leite, bolo de damasco, bolo de banana, bolachinha de nata, bolo de reis e 
natalino, roscas natalinas e sorvetes e pães de escarola com calabresa. 

 
 
 
 
 
7- RESULTADOS ALCANÇADOS 

  

 
 

- Houveram 654 usuários inscritos nas oficinas, dentre estes 78 usuários não 
obtiveram a freqüência necessária neste mês, devido, desistência por inserção no 
mercado de trabalho, também ocorreram problemas pessoais, e/ou falta de interesse 
em dar continuidade na oficina ofertada por não se identificar. Tiveram alguns 
usuários que 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 576 usuários 
participantes. 
- Este foi o mês em que houve maior quantidade de usuários desistentes, devido  ser 

final de ano e os mesmos terem conseguido um trabalho aos comércios. 
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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 
 

 

 

 

Mogi 

 
 Mogi Guaçu, 30 de Novembro de 2019 

 
 
 
 

 

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. Foram também observados através das ligações realizadas por 

telefone e whatsapp. 

9 – Monitoramento e Avaliação dos Serviços 

 


