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Em Abril, comemoramos à Páscoa com as crianças/adolescentes da 

CHN. O seminarista Iverson os orientou sobre o verdadeiro sentido da 

páscoa, através de oficinas de vídeos e conversas. Na oficina de artes, eles 

confeccionaram uma lembrança para a família, um enfeite de porta 

utilizando cd’s usados. Para celebrar a páscoa com as crianças, oferecemos 

um dia com brincadeiras e guloseimas que foram oferecidos por empresas 

que conhecem o trabalho desenvolvido pela CHN.  

Neste mês aconteceu também a reunião com as famílias, onde foram 

dados os avisos necessários ao bom andamento da instituição e pedido à 

colaboração dos pais neste processo. O tema deste encontro surgiu devido à 

grande repercussão sobre o Jogo “Baleia Azul” atualmente divulgado nas 

mídias. Para não dar ênfase somente no trágico jogo e nos reflexos que ele 

traz para o adolescente e sua família, valorizamos como tema a importância 

da vida e da participação dos pais no processo de educação dos filhos.  



Fizemos também um trabalho em grupo com as famílias para ouvi-

los e quais demandas de temas para as próximas reuniões. Cada um foi 

espontaneamente levantando os temas de seu interesse que serão avaliados 

também pela equipe e colocados no calendário anual para as reuniões 

mensais. (Abaixo seguem os temas sugeridos*). A contribuição das 

famílias no processo de construção das propostas da CHN é de suma 

importância para um trabalho ainda mais rico e produtivo.  

Ao final da reunião os pais presentes receberam kits de alimentos 

recebidos também através de doações à CHN e para se evitar o desperdício 

foram doados às famílias atendidas.  

Abordamos ainda, sobre a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social 

que será realizada em Julho/2017. Ressaltamos sobre a importância das 

famílias nestes espaços de discussão e participação na Política de 

Assistência Social.   

*(Temas sugeridos pelas famílias para os próximos encontros): 

 Política do país; 
 Pré-conceito;  
 Desemprego; 
 Violência contra crianças;  
 Conversar com os professores sobre ter paciência com as crianças; 
 Sobre tolerância; 
 Sobre a importância de fazer palestras com as crianças e ouvi-las; 
 Suicídio na adolescência; 
 Reforma da previdência; 
 Violência doméstica; 
 Acidentes em geral; 
 Desemprego; 
 Guerra na Síria; 
 Saúde precária; 
 Família; 
 Água; 
 Educação; 



 Direitos das crianças e adolescentes; 
 Drogas; 
 Meio ambiente; 
 Respeitar a diferença; 
 Pré-conceito; 
 Responsabilidade dos pais; 

Atenciosamente, 

 

_____________________                  ______________________________ 

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