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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
Referência / Mês de Outubro 

 
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 575 usuários. 
 

 

6 – Atividades Realizadas 

Inclusão Digital: Uso e manuseio de pen drive, cartão de memória, câmera digital 
e celular, exercício de digitação, declaração, currículo, nomeação, formatação em 
planilhas, operadores matemáticos, elaboração de cálculos, ordem de cálculos no 
Excel, quando utilizar os parênteses e como se inicia um cálculo, exercícios de 
gráficos correspondentes, exercício de fixação de montagem de tabelas nas 
planilhas, exercício de fixação utilizando tudo que foi visto no Excel, cálculos, 
funções e gráficos, conceitos básicos de Internet, Principais sites de pesquisa e 
notícias, Baixando imagens da internet na pasta, Copiar e colar imagem da internet 
no Word,  tirar fotos, selfs e salvar no computador, postar fotos no Facebook e 
digitalizar fotos, iniciando o Microsoft Power Point, sua função, o que é slides, 
layouts, divisão de conteúdo, conhecendo suas guias e barra de opções para se 
iniciar uma apresentação, aprendendo a criar uma apresentação de slides, 
formatação da mesma e inserindo imagem, aprendendo a inserir efeitos de 
transição e animações em uma apresentação. 
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Artesanato: Biscuit (Bonsai, arranjos florais e aplicação do biscuit em vidros), peth 
aplique em guardanapos e camisetas (riscos e recortes, borboletas, passarinhos, 
joaninhas, maças, anjo, galinha, menininha, coruja, bola natal, cupcake, bule com 
xicara, gato, flores, rosas, frutas e papai noel), pintura de bule e xicara, peth 
colagem MDF e vidros com tecidos, pintura em MDF, apliques decopagem em 
vasos, latas e barricas. 
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Auxiliar de Cabeleireiro: Corte, escova, coloração, corte masculino, hidratação e e 
participação em evento “Tarde da Beleza” em CRAS Leste com famílias 
acompanhadas pelo PAIF e no Centro Dia de Referência para pessoas com 
deficiências. 

    
 
Maquiagem: As alunas fizeram duplas para reproduzir alguma maquiagem já 
passada, trabalharam em duplas, aprendendo a maquiar peles diferentes, pele 
completa com os olhos pretos, preparação da pele para maquiagem anos 20, 30, 40 
e 50, preparação da pele para maquiagem boneca e participação em evento “Tarde 
da Beleza” em CRAS Leste com famílias acompanhadas pelo PAIF e no Centro Dia 
de Referência para pessoas com deficiências. 
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Manicure: Retirada de cutículas dos pés, com francesinhas, retirada de cutículas 
dos pés com francesinhas e aplicação de adesivos, retirada de cutículas das mãos 
com esmaltação livre, retirada de cutículas das mãos com esmaltação e aplicação 
de adesivos, retirada de cutículas das mãos e aula demonstrativa de como aplicar 
pedrarias nas unhas e participação em evento “Tarde da Beleza” em CRAS Leste 
com famílias acompanhadas pelo PAIF e no Centro Dia de Referência para pessoas 
com deficiências. 
 
Designer de Sobrancelhas: Designer de sobrancelhas entre alunas e modelos, 
designer de sobrancelhas entre alunas com finalização em sombras, designer de 
sobrancelhas entre alunas e demonstração da aplicação de hena, designer de 
sobrancelhas e aplicação de henna em modelos e participação em evento “Tarde 
da Beleza” em CRAS Leste com famílias acompanhadas pelo PAIF e no Centro Dia 
de Referência para pessoas com deficiências. 
 
Corte e Costura: Medidas para vestidos, achar o manequim de blusa, zíper 
invisível, zíper aparente, lados dos botões, acerto de barra no evasê, diferença 
entre peplum e babado, molde de vestidos transpassado, molde pepum, medidas 
para calça, recorte de saia, meio forro em vestido, modelo de blusa com gola, 
diferenças entre tecidos, viés do próprio tecido, revel em manga japonesa, molde 
manga e gola, bolso lateral em vestido, reforma de vestido, molde de manga  tulipa, 
carbono em blusa, achar o manequim calça, cós e elástico, gola de blusa esporte, 
molde de manga bab look, saia longa com forro, molde de calça pantalona,  e bolso 
embutido em calça pantalona.    
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Corte e Costura Sob Medida: Desenho de molde da calça e bermuda, medidas, 
confecção do molde, sugestões de tecidos e aviamentos, confecção da calça e 
bermuda, encaixe do molde no tecido preparar marcações como margem de 
costura e noções de corte de tecido, desenho de molde do vestido, medidas, 
confecção do molde sugestões de tecidos e aviamentos, confecção do vestido 
encaixe do molde no tecido preparar marcações como margem de costura e noções 
de corte de tecido, desenho do molde do casaquinho e sobretudo, confecção do 
molde, sugestões de tecidos e aviamentos. 

    
 
Construtor Civil: Pintor de Obras: pintura em metal com tinta esmalte, aplicação de 
verniz em madeira, aplicação de texturas, aplicação de gel, aplicação do grafiato, 
aplicação do gel no grafiato e revisão do conteúdo. 
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Panificação Artesanal: Bolo de arroz, sequilhos, pizza de massa com borda 
comum, borda pãozinho com recheios de marguerita, calabresa, atum e portuguesa, 
broa de fubá, bolo de fubá com goiabada, kibe de assadeira recheado de requeijão, 
mussarela, tomates e cebolas, bolo de laranja e torta pizza com massa de 
liquidificador. 

       
 
Montador de Móveis: Relacionar peças do móvel projetado, montar móveis 
utilizando dispositivos e acessórios, realizar recortes e regulagens de ferragens, 
trabalhar em equipe sem analítico.  
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7 – Resultados Alcançadas 

 17 alunos da Oficina de Artesanato estão comercializando suas peças e 
gerando renda. 

 

 1 aluna da Oficina de Inclusão Digital conseguiu emprego no Burger King 
devido os conhecimentos adquiridos na oficina. 

 

 13 alunos da Oficina de Panificação Artesanal fazem pães, salgados e 
roscas para vender, 3 alunos estão trabalhando em padarias e 
supermercados e 2 alunos estão montando sua própria padaria. 

  

 6 alunas da Oficina de Corte e Costura estão confeccionando roupas por 
encomendas para vender, 3 alunas estão fazendo roupas para própria 
família, e 1 aluna está fazendo pequenos consertos para fora, assim como 
barras e trocas de zíper.  
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 4 alunas da Oficina de Corte e Costura sob Medida estão confeccionando 
para vender e fazendo consertos para fora e 17 alunas estão fazendo roupas 
para própria família. 

 

 5 alunos da Oficina de Montador de Móveis já estão trabalhando na área. 
 

 3 alunas da Oficina de Auxiliar de Cabeleireiro já estão atendendo em 
salão ou em domicilio. 
 

 2 alunas da Oficina de Manicure já estão atendendo e 3 alunas estão 
fazendo unhas das pessoas da própria família. 
 

 2 alunas da oficina de Designer de Sobrancelhas já estão atendendo e 4 
alunas estão fazendo a sobrancelhas das pessoas da própria família. 

 

 3 alunos de Construção Civil estão realizando trabalhos gerando renda e 4 
alunos estão realizando serviços na própria casa ou casa de pessoas da 
família. 
 

 15 alunos foram desligados por fazer parte da Fundação Casa que pertence 
a outro município. 

 

 14 alunos desistiram da oficina, pois conseguiram se colocar no mercado de 
trabalho. 
 

 5 alunos desistiram por estar cuidando de pessoas doentes da família e 
cuidando de neto. 
 

 1 aluna desistiu da oficina por mudança de bairro. 
 

 3 alunas desistiram da oficina por motivo de saúde. 
 

 6 alunos 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 
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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 

 

9 – Monitoramento e Avaliação dos Serviços 

O monitoramento e avaliação foram feitos semanalmente com os instrutores das 
oficinas nas visitas realizadas, objetivando a troca de ideias e experiências 
profissionais. 
 
Dia 01/10 o Conselho Municipal fez visitas a fim de fiscalizar as oficinas nos núcleos 
Planaltinho e CCSC Jardim Itamaraty. 
 
No dia 03/10 reunião na secretaria de Promoção Social entre coordenadora do 
programa e gestoras para adequação e aprimoramento do relatório de atividades. 
 
No dia 08/10 gestores da secretaria de Promoção Social esteve presente no núcleo 
do Planaltinho. 
 
No dia 09/10 reunião na secretaria de Promoção Social entre coordenadora do 
programa, secretária e gestoras para adequação das listas de frequências e para 
informe sobre desligamento dos adolescentes da Fundação Casa por não fazer 
parte do munícipio.  
 
No dia 16/10 reunião na secretaria de Promoção Social entre coordenadora do 
programa, instrutor da oficina de Construção Civil, secretária e gestoras para 
adequação da oficina citada acima. 
 
No dia 17/10 Silvano dos Santos Silva responsável em fazer prestação de contas do 
programa esteve presente na secretaria de Promoção Social para reunião com 
gestoras para adequação das mesmas. 
 
No Dia 19/10 reunião na secretaria de Promoção Social entre coordenadora do 
programa, instrutoras de Inclusão Digital e gestora para adequação e trocas de 
ideias referentes ao próximo ano. 
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10 – Outras Considerações 

No dia 11/10 os alunos das oficinas de Designer de Sobrancelhas, Manicure, 
Maquiagem e Auxiliar de Cabeleireiro, participaram da “Tarde da Beleza” realizado 
no CRAS Leste com famílias acompanhadas pelo PAIF. 

    

    
    

No dia 30/10 os alunos das oficinas de Designer de Sobrancelhas, Manicure, 
Maquiagem e Auxiliar de Cabeleireiro, participaram da “Tarde da Beleza” realizado 
no Centro Dia de Referência para pessoas com deficiências situada no núcleo 
CCSC Jardim Santa Terezinha. 
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Abaixo relatório mensal: 
 
 

 
 

 
 

Mogi Guaçu, 08 de Novembro de 2018. 
 
 

 
Mozart Ladenthin Junior 
Representante Legal 


