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O que é?
Serviço de Desenvolvimento
de Habilidades.
Objetivo:
Estimular a criatividade e a capacidade
dos usuários, por meio da descoberta de
habilidades, potencialidades, autonomia e criatividade, através de atividades
produtivas que contribuem também
para o desenvolvimento socioeconômico, bem como o lazer, prazer, raciocínio
e melhora na qualidade de vida dos participantes.
Público-alvo:
Prioritariamente aos beneficiários dos
programas de Transferência de Renda
(Ação Jovem, Benefício de Prestação
Continuada – BPC, Bolsa Família e
Renda Cidadã) com idade acima de 16
anos. Abaixo desta idade poderão participar apenas acompanhados por um
responsável.
Quem pode se inscrever?
O atendimento é voltado ao público da
Assistência, prioritariamente aos beneficiários dos Programas de Transferência
de Renda e do Benefício de Prestação
Continuada – BPC, mas se houver disponibilidade de vagas, serão oferecidas
para a comunidade em geral.

Quais os documentos necessários para
inscrição?
RG, CPF, comprovante de endereço e
numero no NIS (se tiver).
Oficinas Ofertadas:
- Continuada: duração de dois meses e
meio
Oficina de Cabeleireiro e Penteado: uso
adequado dos equipamentos, elaboração de penteados para festas e dia a dia,
tranças diversas, corte de cabelo unissex,
hidratação e coloração.
Manicure e Pedicure: cuticulagem,
esmaltação, esfoliação e hidratação dos
pés e mãos.
Barbearia: corte, hidratação e coloração
de cabelo e barba masculino, cuidados
com a pele e diversos desenho com
navalha, entre outras técnicas como
degradê, texturizada e shaped afro.
Culinária: diversas oficinas sobre o tema
são oferecidas. A cada inscrição oferecemos diferentes tipos de receitas doces e
salgadas como confeitaria, panificação,
alimentação saudável, comida vegana,
low carb, entre outras.
Artesanato: diversas oficinas sobre o
tema são oferecidas. A cada inscrição
oferecemos diferentes tipos de trabalhos
manuais, como decoração de festas, macramê, crochê, ponto cruz, decoração de
ambientes entre outros.

Corte e Costura: Oferta de nível básico
(aprender a mexer em maquinas caseiras,
a dar pontos básicos em linha, utilizar o
molde da melhor forma e cortar o tecido
adequadamente) e nível avançado (ensino de modelagem e confecção de peças
complexas de roupa).
- Pontual: duração de três horas.
Maquiagem: automaquiagem, que inclui
a limpeza e hidratação adequada da pele,
a melhor forma de cobertura com a base
de acordo com os diferentes tons de pele,
iluminação do rosto e curvas de expressão,
aplicação de sombra entre outros.

AGORA NAS NOSSAS OFICINAS
OFERECEMOS ORIENTAÇÃO PARA
AS PESSOAS QUE PROCURAM
SER EMPREENDEDORAS, DONAS
DO SEU PRÓPRIO NEGÓCIO
Mais Informações

Unidades:
Jaraguá - Rua Professor Mariano da Costa,
430 – Jaraguá. Tel: 3422-5988
Jardim Oriente – Rua Paschoal Barsottini,
600 – Jardim Oriente. Tel: 34289102
Parque Piracicaba – Rua São Pedro, 152 –
Parque Piracicaba. Tel: 3425-1597

