
 

                                                                                                    
 

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 Setembro foi um mês de muitas preparações para a IV Festa da Família da CHN, 
com o tema: A união torna a família mais completa e feliz. Ensaios de capoeira e balé, 
confecção de lembrancinhas, preparação para que tudo ficasse muito bonito para as 
famílias atendidas, assistidos e convidados.  

As famílias também se envolveram bastante, pois cada grupo teve uma tarefa a executar 
e apresentar no dia da festa. Eles se organizaram como puderam, criaram poemas, 
cantaram musicas retratando a importância da família. Cada equipe teve que levar como 
prova da gincana um funcionário mais antigo da instituição.  

Pais e filhos fizeram uma apresentação fantástica e muito emocionante. A equipe 
vencedora recebeu como prêmio uma caixa de chocolate. Todas as famílias atendidas 
pela CHN receberam ainda uma lembrancinha confeccionada pelo(s) filho(s) e uma 
cesta de alimentos.    

Ainda no mês de Setembro, aconteceram visitas domiciliares e atendimentos para 
matricula de cinco crianças para preenchimento das vagas em aberto. Elas foram 
matriculadas no Projeto, os pais receberam mais informações através da reunião 
realizada. Fechamos o mês de Setembro com 80 crianças/adolescentes matriculados, 
nossa capacidade máxima de atendimento.  

Além das atividades diárias oferecidas pela CHN, as crianças participaram de uma 
visitação ao Colégio Magnus Buritis, para a 2ª Bienal de Arte, através do convite do 
Grupo de Capoeira Artes das Gerais. As crianças mostraram a arte da Capoeira, 



gingaram com as crianças do Colégio através de roda de capoeira e maculelê. As 
crianças da CHN acharam boa esta interação, conhecendo também outra realidade.  

Realizamos também um passeio ao Museu de Historia Natural e Jardim Botânico da 
UFMG. As crianças puderam conhecer diversas espécies da Fauna e da Flora, além de 
ser um momento de lazer, onde muitos deles tiveram a oportunidade de conhecer pela 
primeira vez. O museu possui uma área de aproximadamente 600.000 m2, com 
vegetação diversificada e típica da mata atlântica, com espécies nativas e exóticas, alem 
de acervos variados da botânica, arqueologia, paleontologia, zoologia, arte popular, 
entre outros, além do tradicional Presépio do Pipiripau.   

  

Atenciosamente, 

 

______________________                           _________________________________ 

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