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 Agosto retomamos as atividades da Casa do Homem de Nazaré com as crianças,
após duas semanas de recesso escolar. Para preencher as vagas em aberto surgidas no
período de férias, foram realizadas as visitas domiciliares, a fim de conhecer a realidade
das famílias e suas reais necessidades para ingressarem no projeto social. Após foi
realizada a acolhida delas, apresentando-as aos objetivos institucionais, às oficinas e a
realização da matricula.
Ao retomamos nossas atividades, foi realizada uma capacitação oferecida pela CHN em
parceria com a Empresa Aproximar Recursos Humanos, através da psicóloga Kátia
Andrade. A proposta de trabalho desenvolvida foi aos profissionais oferecendo a eles a
capacidade de exercerem a excelência profissional, através do protagonismo de seu
trabalho, de forma assertiva, eficaz e funcional.

Foi realizada também, uma reunião do Presidente Irmão Jorge com todos os
funcionários, a fim de esclarecer algumas dúvidas e propostas para o segundo semestre
de 2017, assim como também, sobre a situação financeira da Casa do Homem de Nazaré
e sobre a redução de despesas previstas para que consigamos continuar a oferecer este

trabalho, devido às quedas do número de contribuintes e também pela crise econômica
que o país enfrenta. Disse também, sobre as dificuldades de alguns membros da
diretoria da CHN para participarem das reuniões e a possível mudança de diretoria no
próximo semestre.

Uma das alunas matriculadas na CHN foi desligada devido ao fato de ter completado a
idade de 16 anos, mas antes da adolescente ser desligada, ela foi preparada para que este
desligamento ocorresse, através de atendimentos, orientações e encaminhamentos. A
equipe realiza um trabalho de fortalecimento para este momento e também de
preparação para o mercado de trabalho. A adolescente e sua família foram auxiliadas
para a emissão de seus documentos pessoais como Carteira de identidade e Carteira de
Trabalho. Após este processo ela também foi encaminhada para empresas que fazem
seleção de menor aprendiz, tais como: Cruz Vermelha, ASSPROM e CIEE.
Foi realizada também no mês de Agosto a nossa reunião de pais, o tema para a reunião
será sobre a festa da família. O tema foi escolhido através de votação pelos próprios pais
e o mais votado foi: “A UNIÃO TORNA UMA FAMILIA COMPLETA E FELIZ!”
A proposta deste ano é realizar uma gincana com os pais e com a participação dos
filhos. Foram formados quatro grupos (vermelho, amarelo, verde e azul). Cada grupo
contém entre 18 e 20 famílias.
Foram passados aos grupos sobre as regras da gincana e provas a serem cumpridas.
As provas serão:
1º Levar um funcionário mais antigo da CHN
2º Apresentação livre no dia da gincana a ser apresentada pelos pais e filhos (Poema,
dança, teatro) etc.
3º Comportamento das crianças nas oficinas e atividades desenvolvidas na CHN. Menor
número de ocorrências e suspensões na CHN.
4º Participação, pontualidade e envolvimento de todos.
Os pais escolheram um líder por equipe para representar o grupo e também para fazer os
contatos necessários para que a apresentação aconteça de forma bonita, participativa e
envolvendo todos os participantes.
A festa será realizada no dia 16 de setembro na comunidade local, na Escola Estadual
Geraldina Soares.

A equipe julgadora será formada pelos padrinhos e voluntários da CHN que avaliarão
as apresentações no dia do evento.
A equipe vencedora (pais e crianças) será contemplada com a premiação de primeiro
lugar, premio este, ainda a ser definido.
A festa da família CHN é muito importante, pois além de ser um momento de
socialização e de partilha é um momento onde as crianças apresentam para os pais o que
apreenderam nas oficinas realizadas na instituição. Estamos indo para a IV Festa da
Família, com muito entusiasmo e esperando que seja um momento muito bonito de
partilhar com todos os beneficiários do projeto, suas famílias, padrinhos, madrinhas,
funcionários, voluntários, parceiros e comunidade local.
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