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Em Maio, comemoramos o Dia das Mães, data esta que representa sinônimo de amor, 

respeito, carinho e gratidão por aquelas que geram a vida.  

As genitoras que são na maioria das vezes as provedoras do sustento familiar e que são 

as que procuram pelos serviços oferecidos da CHN a fim de oferecer um local onde os 

filhos recebam acolhida, segurança e proteção enquanto trabalham, desejamos que aqui 

na CHN encontrem um apoio e que o dia das mães seja momento de felicidade e de 

poder comemorar ao lado dos filhos que demonstram tanto amor por elas.   

Para homenageá-las, as crianças confeccionaram um lindo enfeite para presenteá-las.  

Desejamos que estes vínculos só se fortaleçam e que mães e filhos se unam ainda mais 

através de muito amor.  



Realizou-se também, a reunião mensal de pais. O tema proposto para este encontro foi 

sobre os objetivos da CHN; destacou-se na apresentação sobre a resolução do CNAS 

109/09 e sobre a sua finalidade de acordo com o trabalho desenvolvido pela instituição. 

Salientamos para eles sobre as Leis e órgãos que nos regem e as atividades que 

realizamos com as crianças e seus objetivos a partir das leis que nos norteiam.  

Foi conversado com os pais sobre a importância na responsabilização deles e do papel 

complementar que a CHN exerce neste contexto. Diante disso, destacou-se ainda sobre 

a atividade do apoio ao para casa, atividade essa que vem trazendo algumas dificuldades 

no seu desenvolvimento.  

Foi pedido aos pais para se responsabilizarem mais sobre as atividades do para casa, 

pois a CHN desenvolve um trabalho de construção de conhecimento, através de 

atividades lúdicas e educativas, mas não formal, papel esse que é da escola, além de 

prevenir a ocorrência de riscos sociais proporcionando a eles um espaço de convivência, 

socialização,  desenvolvimento do protagonismo e da autonomia.  

Ao final da reunião, foram dados os informes e relatamos ainda sobre uma atividade 

realizada pela Nova Faculdade na CHN esta semana por alunos de enfermagem. Uma 

palestra às crianças/adolescentes do turno da tarde, onde foram abordadas sobre 

bullying, drogas, sexualidade e higiene bucal e corporal. Foi uma palestra muito 

produtiva onde a participação deles foi muito ativa. Foi pedido aos pais que procurem 

saber sobre as atividades desenvolvidas na CHN com seus filhos, para que o diálogo 

sobre os temas abordados possam ser discutidos em casa também.  

Ao final da reunião com as famílias, foi realizado um bazar com roupa, cobertores, 

sapatos e objetos diversos que foram oferecidos às famílias atendidas. 

A reunião atingiu os objetivos propostos e os pais demonstraram mais uma vez, 

participação e engajamento.   

Foi realizado também o encaminhamento de dois adolescentes que estão completando a 

idade para desligamento ao Programa, para o primeiro emprego.  Eles estão na CHN há 

8 anos. Estão sendo desligados por terem completado a idade de 15 anos.  

Na CHN eles trilharam um longo caminho. Participaram de muitas oficinas, passeios, 

puderam absorver ao longo dos anos que aqui passaram os ensinamentos de muitos 



profissionais e muitos colegas. A CHN assim como toda a equipe, estará sempre 

disposta a apoiá-los e orientá-los. Desejamos muito sucesso e que o futuro seja 

promissor e cheio de conquistas.  

 

Atenciosamente, 

 

 

_____________________                  _____________________________ 

Jorge Amarilla Vazquez      Gisele Cristina de Souza Ribeiro Dias 
            Presidente                    Assistente Social – CRESS 10794 
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