
                                                                                                    
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAL 
 
 
 
ENTIDADE EXECUTORA: 
Casa do Homem de Nazaré - CHN 
CNPJ: 18.274.167/0001-06 
Endereço: Rua Boninas, nº 425, Bairro Esplanada, Belo Horizonte/Minas Gerais, 
CEP: 30.280-220. 
 
ENTIDADE FINANCIADORA/PARCEIRA: 
Fundação José Fernandes de Araújo - FJFA 
CNPJ: 21.515.655/0001-72 
Endereço: Av. Brasil, nº 1666, 5º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/Minas 
Gerais, CEP: 30.140-003. 
 
 
 

Em Março, foi realizado na CHN mais uma reunião de pais. Nesta 

reunião estavam presentes os pais/responsáveis e crianças dos 15 inseridos 

no projeto. Os pais foram informados sobre as regras da instituição, sobre 

sua história e fundação e apresentados às dependências e oficinas, assim 

como também entregaram os documentos solicitados e assinaram as fichas 

de matricula. Pais/Mães e filhos ficaram cientes do funcionamento da obra 

e demonstraram muito interesse pela vaga.   

    Neste mês ainda, as crianças/adolescentes iniciaram as oficinas de 

páscoa. Eles estão confeccionando uma guirlanda através da técnica de 

costura, utilizando cd, feltro e miçangas. Os trabalhos realizados pelas 

crianças/adolescentes são levados para casa onde os pais e familiares 

podem conhecer um pouco mais do que é produzido por eles. 

 Neste mês, foram protocolados os documentos para renovação do 

registro da instituição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social. 

Foram elaborados o Plano de Trabalho referente ao ano de 2017 e o seu 



Relatório de Atividades do ano anterior (2016). Uma das mudanças para o 

ano de 2017 é o aumento das vagas e sua capacidade de atendimento que 

passou de 75 para 80 atendimentos diários. Após uma avaliação realizada 

pela diretoria, a instituição decidiu apesar das dificuldades financeiras 

enfrentadas, estender um pouco do seu atendimento favorecendo o seu 

público que é tão deficitário de serviços públicos e cuja demanda tem 

aumentado bastante, uma vez ainda que a instituição é o único projeto da 

região que atende crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos de 

idade.  
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_____________________                  ______________________________ 

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