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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 

Referência / Mês de Setembro 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 
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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 613 usuários. 

 

6 – Atividades Realizadas 

De 01 a 30 de Setembro – 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 analisou o trabalho e as atividades que 
estavam sendo executados, também 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. Também entrou em contato presencialmente e por 
telefone com as Coordenadoras dos CRAS e Técnicas do PAIF, retirando 
encaminhamentos e discutindo casos dos usuários os quais participam das 
oficinas. No dia 16 a 20 de Setembro ocorreu à divulgação de cartazes das oficinas 
de Produção de Beleza as quais se dizem respeito Auxiliar de Cabeleireiro, 
Designer de Sobrancelhas, Manicure e Maquiagem ministradas pelas Instrutoras 
Jessica e Valdirene. Divulgamos nas redes sociais, Facebook, Whatssapp, Emails 
as OSCs, redes socioassistenciais, CRAS, também nos programas do PAIF e 
SCFV, em todos os Centros de Convivência Social e Comunitária e na Secretaria 
de Promoção Social.Realizamos reunião com as Instrutoras Valdirene e Jéssica ao 
escritório INFAP localizado ao Bairro Santa Júlia planejando a seleção dos novos  
candidatos para as vagas. As oficinas de Produção de Beleza iniciaram no dia 25 
de Setembro dando abertura com Designer de Sobrancelhas no Jd. Ype II e Auxiliar 
de Cabeleireiro ao Jd. Itamaraty.  
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Artesanato: Foram realizados nas oficinas Bordado ponto reto, ponto cheio e 
haste, bordados vagonite, ponto cadeia, peth aplique, ponto xadrez, ponto ajur, 
ponto margarida, ponto peth aplique e risco, feltro boneca e sapatinho. Também 
foram realizados pintura em tecidos com as temáticas frutas.  

 
 
Auxiliar de Cabeleireiro: Foram realizadas nas oficinas com os usuários que 
finalizaram com a comunidade convidada, luzes, cortes, escovas, hidratações, 
Cortes masculinos e femininos e confraternização. Instrutora também ajudou na 
divulgação para as oficinas de produção de beleza, realizou novas inscrições e deu 
inicio as novas turmas.  
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Construção Civil:. Foram realizadas organização dos materiais recebidos, 
executaram pinturas em superfície de alvenaria, aplicaram fundo selante 
especificado para alvenaria, também aplicaram massas para o preparo e correção 
da superfície. Corrigiram as paredes, formaram lixas para massa corrida, 
executaram pinturas de parede com efeito decorativo jeans, aplicaram tinta látex 
em massa corrida, também realizaram pintura de parede efeito decorativo linho e  
marmorato.Executaram também na oficina instalação da rede de água num ramal 
de um banheiro com banheira, instalação de rede de água num ramal de uma 
cozinha, lavanderia. Usuários aprenderam a instalar caixa de água, aquecedor 
solar, instalação de rede de esgoto de um banheiro simples e área de lazer.  

   
 
Corte e Costura: Usuárias acharam medidas nas blusas, finalizaram saias, 

acharam numero de manequim, fizeram moldes básicos, ajustaram molde básico 
para regata e manga japonesa, montaram molde sobre o tecido, conheceram 
variados tipos de tecidos e aprenderam sob as diferenças de cada um, retiveram 
treino para iniciante e realizaram roupas com babados.  
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Corte e Costura sob Medida: Usuarios com a Instrutora desenvolveram desenhos 
de moldes de vestidos tubinho, confeccionaram moldes, receberam sugestões para 
compras de tecidos e avivamentos, tiveram noções de cortes de tecidos, 
alinhavaram, ajustaram e confeccionaram a peça. Conheceram vários tipos de 
agulhas, os tipos de ponto de costura, os tipos de alimentação das maquinas, 
aprenderam sugestões nas cores nos moldes e para os tecidos 
 

 
 
    
Designer de Sobrancelhas: Instrutora finalizou com os grupos que terminaram as 

atividades realizando aplicações de henna, depilação de buço em temporasem em 
modelos, realizaram uma confraternização despedindo-se das turmas. Instrutora 
ajudou na divulgação das oficinas de produção de beleza, realizou inscrições de 
novos usuários paras as oficinas. Tiveram inicio os novos usuários com 
apresentações, explicações referente as oficinas e começaram a aprender 
informações relacionadas a oficina.  
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Informática e Inclusão Digital: Usuários utilizaram a área de trabalho para 

aprender a utilizar a barra de ferramentas observando as opções existentes. 
Conheceram a caixa de dialogo, a barra de títulos, status, zoom, rolagem, viram o 
painel de navegação, arquivo personalizado, aprenderam a manusear a imagem do 
plano de fundo, a cor e o tema. Escolheram um novo documento, realizaram 
configurações das paginas, definiram tamanho nas paginas, colocaram margens 
nos documentos, inseriram folha de rosto, adicionaram pagina em branco, 
retomaram a leitura. Imprimiram documentos, visualizaram impressões, salvaram 
arquivos e configuraram impressões. Todos os grupos realizaram exercícios dos 
programas Oficce, tais como Word, Excel, Power Point, também navegaram a 
internet nos sites de jogos, receitas culinárias, musicas e redes sociais. 

 

  Manicure: Instrutora finalizou com os grupos que terminaram as atividades 
realizando a retirada de cutículas das mãos, esmaltação livre e aplicação de 
pedrarias em modelos, realizaram uma confraternização despedindo-se das 
turmas. Instrutora ajudou na divulgação das oficinas de produção de beleza, 
realizou inscrições de novos usuários paras as oficinas. Tiveram inicio os novos 
usuários com apresentações, explicações referentes às oficinas e começaram a 
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aprender informações relacionadas à manicure.  

  
 
 
  
Maquiagem: Instrutoras finalizaram com os grupos os quais terminaram as oficinas 

realizando atividades livres, deixando-os a vontades para fazerem nas modelos as 
maquiagens que mais gostaram e encerraram com uma confraternização 
despedindo-se das turmas. Deram inicio com os novos usuários, explicando a 
programação das atividades e iniciaram apresentando conteúdo teórico das 
oficinas. 
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Montador de Móveis:.  Planejaram e executaram em equipe com equipamento de 

segurança tendo proteção em manusear as maquinas as montagens de móveis de 
uma forma artesanal e artística, realizando móveis fazendo acabamentos, 
decorando-os os objetos feitos em madeira de MDF.   
 

  

  
                   
Panificação Artesanal e Confeitaria Seca:. Todos os grupos realizaram muitas 
receitas de pratos sejam eles doces ou salgados, aprendendo a fazer broa de fubá, 
canudinho de doce de leite, pão de mel recheado, bolo de coco, bolo de maracujá, 
bolo de leite em pé, bolo de maça com calda de groselha, bolo de milho cremoso, 
beliscão, sequilhos, bolo formigueiro, bombas, Carolina e pão recheado. Com 
ingredientes salgados foram  pizzas de calabresas e mussarela, esfiha aberta carne 
e frango, Hamburgão, tortas, pão de alho, pão de queijo, coxinhas, risoles, bolinha 
de queijo, calzone, pastel de forno, pizza fechada, croissant e empadinhas de 
frango com requeijão.  
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7 – Resultados Alcançados 

- Houveram 676 usuários inscritos nas oficinas, dentre estes 63 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 
foram procurar saber sob as oficinas, mas, não realizaram as inscrições totalizando 
assim 613 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. Foram também observados através das ligações realizadas por 
telefone e whatsapp. 

 
Mogi Guaçu, 11 de Outubro de 2019                                                                               

 

 

 


