
 
 

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

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
Referência / Mês de Outubro 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. 
- JD. SANTA TEREZINHA: De 
segunda a sexta-feira das 
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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 
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 594 usuários. 
 

6 – Atividades Realizadas 

De 01 a 31 de Outubro – 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 atividades. Verificou algo a ser 
solicitado pelos instrutores e usuários e observou o trabalho e as atividades que 
estavam sendo executados, também realizou vários contatos sendo eles 
presencialmente, por telefone e email com as Coordenadoras dos CRAS e 
Técnicas do PAIF, retirando encaminhamentos e discutindo casos dos usuários os 
quais são atendidos. Também imprimi fichas de inscrições, termo de uso de 
imagens e termo de ciência para distribuir aos Instrutores que começaram com 
novos grupos e para os demais que precisavam.Realizamos reunião com as 
Instrutoras Valdirene da oficina de produção de Beleza, Maria Helena da oficina de 
Artesanato, Fátima da oficina de Corte e Costura, ao Centro de Convivência Social 
e Comunitário  localizado ao Bairro Jardim Itamaraty. Também realizei reunião com 
os Instrutores: Sara da oficina de Panificação, Sandra da oficina de Informática e 
Inclusão Digital, Monica da oficina de Corte e Costura Sob Medida e Adalton da 
oficina de Construção Civil ao Cras Norte. Também realizei reunião com Supervisor 
de São Paulo Silvano ao escritório da INFAP em Mogi Guaçu ao bairro Vila Julia. 
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Artesanato: Foram realizados nas oficinas com bordados, peth, aplique e feltro. 
Realizaram feltro de Nossa Senhora, riscos, vagonite, boneca Lol, Papai Noel, 
boneca papel higiênico, unicórnio. Também fizeram chaveiros, guirlanda, duende e 
fadinhas. 
Usuários junto a Instrutora também realizaram pinturas em tecido das flores Copo 
de Leite, Girassóis, Tulipas e Orquídeas. 
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Auxiliar de Cabeleireiro: Foram realizadas nas oficinas com os novos usuários 
apresentações da Instrutora, e também cada usuário se apresentou, conheceram o 
material que cada um precisará providenciar para a oficina através da lista material 
que receberam se informaram sob o conteúdo que será realizado na oficina. 
Tiveram muitas atividades teóricas, e também aprenderam a lavarem os cabelos e 
fazerem hidratação. 
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Construção Civil:. Foram realizadas nas paredes pinturas, com efeito, marmorato 
com polimento e linchamento, também trabalharam com pintura com grafiato 
vertical, aspiral. Aprenderam a fazer aplicação de tinta látex em massa corrida, 
prepararam linchamento e restauração em madeira para receber verniz, receberam 
informações de como realizar pintura em superfície e fundos na madeira.  
Conheceram como preparar ferragem para receber tinta esmalte, fizeram pintura 
com tinta esmalte e metal. Com o grupo que deram inicio na oficina realizaram 
apresentação, foram informados o objetivo da oficina, conheceram o cronograma 
com as etapas do serviço, fizeram interpretação de desenhos de arquitetura, 
elaboraram planejamento dos serviços, utilizaram equipamentos de proteção 
individual, aplicaram normas técnicas de segurança,e todos os tipos de 
informações referente a pintura.  
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Corte e Costura: Realizaram treinos no caderno com novos para rever a 4ª parte 
da blusa transparente, aprenderam medidas para calça, como cortas viés, do 
próprio tecido para saias, vestidos, também realizaram exercícios no caderno para 
rever a 4 ª parte do vestido, acharam manequim da blusa com molde básico de 
blusa e para vestido. Conheceram a diferença entre revés  e viés, regata e nadador 
e cava, prega macho e prega fêmea, aprenderam como fazer reformas nas 
roupas,os tecidos apropriados em modelos para cada época ou clima. 
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Corte e Costura sob Medida: Usuários com a Instrutora pregaram vários viés e 
zíperes variados, desenharam molde do macacão, confeccionaram moldes, 
usuários receberam informações referentes às sugestões de tecidos e 
avivamentos, tiveram noções de corte, tecidos, alinhavar, ajustar e confecções da 
peça, também tiveram orientações dos tamanhos, sugestões das cores e tecidos. 
Realizaram costuras retas, curvas, cantos e retrocesso.  

  
 
Designer de Sobrancelhas: Instrutora ministrou com os novos  usuários atividades 
teóricas, explicando sob os materiais que utilizaram nas oficinas, orientou porque 
precisarão dos materiais, suas funções e informou onde os mesmos encontrarão. 
Utilizou a apostila para explicar a estrutura dos pelos, os tipos de pelos e as 
estruturas das peles, apresentou as medidas dos designer de sobrancelhas, e 
tiveram na pratica passo a passo de como realizar designer a sobrancelhas.  
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Informática e Inclusão Digital: Usuários manusearam Microsoft Word, realizando 
exercícios, fizeram pesquisa de textos e informações para aprender a digitar 
documentos, textos. Também realizaram exercícios no Excel, aprenderam como 
formatar e nomear e excluir as planilhas realizaram cálculos. Deram continuação na 
aprendizagem da rede social facebook, de como compartilhar, postar informações. 
Aprenderam a converter vídeos do youtube para mp3 e mp4, criaram conta no 
Google realizando emails, pesquisaram e criaram tabela com foto e descreveram 
de um produto da internet, também criaram cartão de visita, fizeram pesquisas em 
sites da internet sobre App, Google maps e Google drive, aprenderam a copiar link 
e tirar print. Fizeram exercícios referentes às informações adquiridas nas oficinas, e 
navegaram a internet como atividade livre.  

  

  Manicure: Instrutora apresentou aos novos usuários atividades teóricas, 
explicando sob os materiais que utilizarão nas oficinas, o que faz cada material, 
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onde encontra, explicou sob a natureza química das unhas, assepcia material e 
profissional, explanou sob as doenças AIDS e Hepatite, apresentou a higienização 
e esterilização dos instrumentos, bactérias, fungos, diabetes e micoses. Na 
atividade pratica realizaram dinâmica da laranja, aprenderam como retirar cutícula 
corretamente, retirar esmaltes e lixar as unhas. 
 

  
 
  
Maquiagem: Instrutoras  Realizaram apresentação aos usuários, apresentaram o 
conteúdo das oficinas, explicaram sob as listas de materiais que serão utilizados 
nas oficinas. Na atividade teórica explicaram a limpeza que tem que ser feita a pele, 
a preparação que tem que ter a pele, aprenderam a aplicação da base no rosto, o 
contorno e o delineado de cada rosto. Ensinaram o contorno que é feito com a 
sombra, as marcações e iluminações que tem que ser feitas no rosto. Na atividade 
pratica usuários esfoliaram os rostos, utilizaram variados tipos de pinceis, 
aprenderam a manusear os corretivos, e fizeram maquiagens completas e os olhos 
básicos para usar ao dia.  
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Montador de Móveis:.  Planejaram e executaram em equipe projeto de montagens 
e confecções nas maquinas, utilizaram peças relacionadas a montagens nas 
maquinas estacionarias, realizaram acabamento de objetos os quais executaram, 
também leram e interpretaram desenhos técnicos, leram e interpretaram projetos 
croqui e projetos de montagem.  

   
 
                   
Panificação Artesanal e Confeitaria Seca:. Todos os grupos realizaram muitas 
receitas de pratos sejam eles doces ou salgados, aprendendo a fazer: Empadinhas 
de frango para comer com pasta de alho, pão de hambúrguer, canudinho de doce 
de leite, pão de mel recheado de doce de leite, rosca de minas com goiabada, bolo 
de milho cremoso, pão de calabresa, calzone pastel de forno, canudinho frito, 
nhoque a bolonhesa, bolo sem leite, massa fresca talharim caseiro, eshirra aberta 
de calabresa, carne e de frango, pão de ervas frescas, Bombas e carolinas, doce 
de banana, doce de leite e canela, pão de queijo, bolo de cenoura, bolo de laranja, 
bisnaguinha de leite, rocambole, biscoito de polvilho e massa folhada croissant 
presunto e queijo. 
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7 – Resultados Alcançados 

- Houveram 667 usuários inscritos nas oficinas, dentre estes 73 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 identificar-se. Tiveram 
alguns usuários que foram encaminhados pelas técnicas do PAIF e não 
compareceram, não deram satisfação, não atendem as nossas ligações, alguns 
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foram procurar saber sob as oficinas, mas, não realizaram as inscrições totalizando 
assim 594 usuários participantes.  
- Neste mês a usuária Andréia de Oliveira Camargo a qual participa da oficina de 
Montador de Móveis com o Instrutor Valdenir Nogueira Benedito, a mesma  
conseguiu um emprego e começou a trabalhar na área. 
 

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. Foram também observados através das ligações realizadas por 
telefone e whatsapp. 
 

Mogi Guaçu, 12 de Novembro de 2019.  

 

Mozart Ladenthin Junior 
Representante Legal 

 

 

 

                                                 


