
 

                                                                                                    
 

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 Outubro realizamos mais uma reunião com as famílias atendidas pela 
CHN, com o tema educação e limites. Iniciou-se a reunião agradecendo a 
participação deles e envolvimento na gincana realizada na Festa da Família. 
Esses momentos são muito importantes para a CHN, para os pais e 
crianças, pois celebramos em comunhão com a família parte do trabalho 
desenvolvido na CHN.  

Os pais fizeram um feedback positivo da festa, relatando sobre a gincana e 
a união das famílias para conseguir atingir os objetivos propostos. 
Gostaram das apresentações de capoeira e balé e também das 
lembrancinhas confeccionadas pelas crianças.  

Para tratar sobre o tema da reunião, foi exibido um vídeo com os 
depoimentos dos funcionários da CHN, relatando os pontos positivos e 
negativos de se trabalhar com a educação e em especial com as crianças da 
instituição.  

Todos apontaram os pontos positivos mais relevantes, mas o que se 
observou é que os pontos negativos foram unânimes entre os profissionais. 
Todos eles citaram a falta de respeito das crianças/adolescentes entre eles 
próprios e também com os profissionais da instituição. 



Alguns pais demonstraram indignação diante das falas dos profissionais e 
em saber que crianças/adolescentes agem desta forma num lugar onde eles 
deveriam fazer valer todos os momentos e dar todo o valor. Citaram ainda, 
que o exemplo deva vir de casa, e que os pais são os maiores exemplos dos 
filhos. Verbalizaram que irão contribuir mais na educação dos filhos o que 
irá refletir positivamente no projeto e na vida deles.     

Ao final da reunião, foram sorteados uma televisão 14 polegadas e uma 
impressora que foram doadas para a CHN para esta finalidade para os pais 
que demonstraram interesse, além da doação de um kit com alimentos. 

No mês de Outubro foi comemorado o dia das crianças, para esta 
celebração passamos o dia no clube e também foram realizadas algumas 
brincadeiras com eles.    

Foi iniciada também uma gincana coordenada pelo monitor de capoeira. As 
equipes foram divididas em cada turno (manha e tarde) sendo 4 na parte da 
manha e 4 na parte da tarde, tendo em media doze participantes cada. Serão 
várias tarefas, tais como: coletar garrafas pet, apresentar um grito de 
guerra, além do soletreando e matematicando. O intuito da gincana é 
estimular a criatividade, a cooperação e o trabalho em equipe, organização 
e a disciplina.     

  

Atenciosamente, 

 

______________________                           _________________________________ 

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