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No mês de Junho, tivemos a festa de São João: Participaram de rodas de conversa sobre o assunto, 

educandos elaboraram a decoração da festa, bem como a organização do dia. 

  

 

No mês de Julho educandos foram convidados a participar do Aniversário do Eca, em que educandos 

elaboraram coreografias para apresentar, assistiram outras organizações e suas apresentações. 
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No mês de Agosto educandos visitaram a Arena do grêmio e o Esport Club Novo Hamburgo, momento que 

adoraram, que se sentiram realizados, estes momentos marcaram a vida das crianças, ao visitarem o 

campo do Novo Hamburgo educandos tiveram a surpresa de ter jogadores esperando para compartilharem 

as suas histórias de vida e motivar nossas crianças e adolescentes a não desistirem de seus sonhos.
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Ainda no mês de Agosto educandos formam convidados a participar da Pré – Conferência, momentos de 

discutiram sobre os eixos a fim de falarem sobre os direitos e deferes das crianças e adolescentes. 

 

 

 

No mês de Setembro educandos participaram da XI Conferencia Municipal dos diretos das Criança e 

do Adolescente, em que educandos e educadoras vivenciaram o encontro com outras escolas e organizações, 

para realizar um dia de conversa, vivencia, músicas e oficinas afim de falarem sobre a garantia dos seus 

direitos. 
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No mês de Setembro tivemos o prazer de recebemos a Meia Tonelada de Carinho. Os alimentos são doados 

através do Meia Tonelada de Carinho, do jornal VS em parceria com o Rissul e o banco de alimentos do Vale 

dos Sinos. A votação pode ser realizada através de votos populares, no qual, a instituição mais votada, entre 

as cadastradas no banco de alimentos, recebe 500 kg de alimentos. 

 

  

Ainda em Setembro em parceria com a empresa Stihl, ganhamos ingressos para assistir os espetáculos do 

Sul em Dança. Foi um dia maravilhoso, educandos adoraram muito as apresentações, assim mostraram 

grande entusiasmos e desejam muito estar algum dia apresentando no Sul em Dança. 
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 No mês de Outubro realizamos a semana da Criança, em que educandos realizaram diversos momentos de 

brincadeiras lúdicas e de integração, ainda confraternizando todos juntos com um delicioso lanche coletivo. 

 Kkjkjkj  
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No mesmo mês de Outubro tivemos a honra de apresentarmos algumas músicas tocadas no violão e 

teclado no Lar Residência Santa Júlia. Educandos empolgados, ansiosos e animados, tiveram a vivencia de 

expressar seus sentimentos através da música se dedicando a pessoas que ali estavam presentes. Os 

idosos amaram ouvir os educandos, a troca de sorrisos dos nossos com os idosos foi inexplicável. 

  

No mês de Novembro tivemos o prazer de participar da 13º edição da Criança Cidadã desenvolvida pela 

Associação Comercial, Industrial, e de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo (Acist - SL), em parceria com 

os Parceiros voluntários e atuação dos militares da Quartel 16 Gac. Dia maravilhoso, com muitas atividades 

e brincadeiras. Vivenciamos o circuito de cordas, a camuflagem e a orientação, entre outras atividades, e 

recebemos um delicioso lanche. 
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Ainda no mês de Novembro realizamos a mostra cultural, evento em que educandos apresentaram um pouco 

dos resultados alcançados ao longo do ano, através de apresentações de trabalhos, danças e músicas. 
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No mês de Dezembro realizamos o passeio ecológico no Sitio da Cascata – em Novo Hamburgo, o 

passeio envolveu o contato com a natureza, trilhas ecológicas, banho de piscina com agua natural e muita 

diversão. Momentos que educandos se integram através de brincadeiras e do diálogo. 

   

   

 

 

mailto:coordenacao@institutolenon.com.br


         

Instituto Lenon Joel Pela Paz – CNPJ: 08.544.349.0001/04 
“Eu pensei em desistir, mas fui em frente e consegui!” Lenon Joel Backes. 

Rua Alfredo Gerhardt 788 – São Miguel – São Leopoldo – RS – CEP: 93025-520 
e-mail: coordenacao@institutolenon.com.br   - Fone: 3592-6842 

  

No mês Dezembro tivemos a parceria de empresas, voluntários e Prefeitura Municipal de São 

Leopoldo em nosso evento de final de ano, na qual proporcionou um momento especial e repleto de 

alegria. Era notável perceber através do brilho nos olhos de cada criança e no sorriso estampado. 

Para este momento confeccionamos com os educandos cartinhas de natal, onde tiveram a 

oportunidade de pedir uma pequena lembrança de Natal, assim buscamos apadrinhamentos 

garantindo que todas as crianças e adolescentes atendidas pudessem receber um presente de Natal. 

Com a parceria da empresas e voluntários, que realizaram doações que contribuíram para a 

realização desta festa que aconteceu no dia 13 de dezembro de 2018 no Parque Imperatriz- São 

Leopoldo, momento mais esperado pelos educandos. O dia foi muito especial para todos, com muita 

diversão, teve brinquedos infláveis, no qual brincaram muito, também teve lanches como: cachorro 

quente, refrigerante, enroladinho, torta, algodão doce, picolé e geladinho. A alegria das crianças e 

adolescentes contagiava e emocionava a todos ao saberem que tudo que estava ali era para eles, o 

sorriso e o brilhos nos olhos de cada um ao receber seus presentes era mágico e especial.  
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Ainda sobre a Festa de Natal  
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Mediação de conflitos/ Roda Cidadã 

As temáticas, são escolhidas de acordo com a necessidade e o interesse dos educandos, para que as 

atividades tenham uma repercussão satisfatória pelos educandos, o educador busca sempre utilizar diversos 

recursos como: dinâmicas, jogos, brincadeiras de roda, textos ilustrativos, mensagens reflexivas, filmes, 

musicas e curta metragens. O objetivo é que os educandos possam refletir sobre suas atitudes e ações, se 

colocando no lugar do outro, momentos como este possibilita aos educandos expressar seus sentimentos, a 

escutar e ser estudado, a respeitar as diferenças, a perceber que é possível resolver seus conflitos de forma 

não violenta. 

Educandos cada vez mais, demostram interesse em participar destes momentos, trazendo  suas 

reflexões para as ações do dia a dia, exercitando a resolução de conflitos por meio do dialogo, expressando 

seus sentimentos diante de determinadas situações, trabalhando o ouvir e ser escutado.   

 

 Algumas atividades desenvolvidas ao longo deste ano foram: 

 Tema: Como eu me vejo. 

Educadora fez uma dinâmica, em que educandos precisam se olhar no espelho e dizer uma qualidade 

positiva que via naquela pessoa. Assim, educandos forma chamados um por vez, conforme foram 

falando, educadora foi registrando. Ao finalizar educadora distribuiu um molde de uma mão, solicitando 

que nos dedos pudessem escrever qualidades que existem em cada um. A dinâmica teve por objetivo 

trabalhar com os educandos o fato de que precisam se reconhecer como sujeitos capazes de lutar 

pelos seus sonhos, sujeitos motivadores e com auto estima. 
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 Tema: O que a vida já me ensinou. 

Educadora leu uma mensagem para os educandos, focando na frase: o que a vida já me ensinos, educandos 

realizaram uma roda de conversa, expressando seus sentimentos. Bem como registraram em folhas por 

escrita e desenhos o que a vida já avia ensinado a eles. 
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Projeto: “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” 

Objetivo: Desenvolver atividades artísticas e lúdicas na zona oeste de São Leopoldo que promovam a 

expressão cultural e popular de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social 

motivando o empoderamento  infanto juvenil para a transformação social a partir da arte educação. 

Ponto de Cultura do Rio Grande do Sul 

 

Oficinas de Música: Procuramos desenvolver nas crianças um conjunto de habilidades como: a 

sensibilidade, a percepção, a observação, a atenção, a autoconfiança, o raciocínio, a criatividade, a linguagem 

musical. Capacitando-as a desempenhar muito bem a sua função no instrumento. Na Iniciação Musical 

crianças e adolescentes cantam músicas tradicionais e do repertório popular ao som do violão e do teclado, 

momento de descontração e de aprendizado.  Sabemos que a musica exige tempo e dedicação e percebe-se 

que os grupos vêm crescendo no seu aprendizado. As apresentações servem como motivador para ensaios 

e comprometimento com o grupo. No ano de 2018 educandos participaram de diversas apresentações, como 

Aniversario do Eca, Roda Alusiva de 18 de maio, cha da primavera, visitas aos Lares de Idosos e a mostra 

cultural. 
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Oficina de Teatro e Dança: Ao longo dos meses do ano de 2018 educandos junto com educadoras 

organizaram coreografias de acordo com músicas propostas pelos mesmos a apresentarem na mostra cultural 

que acontece todo final de ano. 

   

 

Oficina de Informática: No início do ano em parceria com a Escola Bem Vindos, alguns educandos foram 

selecionados a participar do curso de Inglês Online, via Skype. Assim uma vez na semana educandos realizam 

aulas virtuais com a professora Cristiane Lamp, desenvolvendo o nível básico I de inglês. 

Educandos da turma dos pequenos, aprendem uma vez na semana a mexer no computador, muitos sendo o 

primeiro acesso com a máquina, se divertem em diversos momentos com jogos virtuais conduzidos pela 

voluntaria.  

Educandos da turma dos adolescentes uma vez por mês, realizam o curso de qualificação para o mercado de 

trabalho, uma forma de aprender sobre temas importantes e assuntos relevantes para sua formação adulta. 
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  Projeto: “Futeboleando a Cidadania.”  

Objetivo: Promover o atendimento de 200 crianças e adolescentes inverso a escolar em oficina de futebol 

uma vez na semana. FIFA 

 

Oficina de futebol: Ao longo do ano de 2018, nas terças e quintas-feiras aconteceu a oficina de futebol 

no Instituto Lenon Joel Pela Paz, atendemos educandos internos e externos (crianças e adolescentes) para 

conhecer, desenvolver e praticar a metodologia do futebol 3 tempos. A oficina aconteceu ao longo do ano no 

Campo do Obras na região oeste de São Leopoldo, também em alguns espaços públicos como: Parque dos 

trabalhadores, situado São Leopoldo no bairro Vicentina, como no Parque Imperatriz, em São Leopoldo no 

bairro São José, e na quadra do Ginasio Municipal de São Leopoldo. 

A prática inicia sempre com atividades que envolvem exercícios físicos, como alongamentos, 

exercícios com e sem bola, com o objetivo de também desenvolver as habilidades técnicas e táticas do futebol 

e proporcionar o aquecimento corporal dos educandos, como também atividades de cooperação entre os 

participantes. Nos jogos desenvolvemos a metodologia do futebol 3. 

É relevante dizer que a metodologia esta trazendo resultados importantes na contracultura, 

percebemos em nossos educandos uma evolução constante na inclusão de idades e gêneros diferentes nos 

jogos, como também observamos jogos mais justos e saudáveis resultando em momentos prazerosos e de 

aprendizagens. Os educandos realizam esta pratica com muita paixão, nesta pratica aprendem questões de 

cidadania. Ao longo do ano, participamos de eventos que possibilitaram apresentar a outros espaços 

a nossa metodologia 3 tempos. 

Realizamos duas nutri copas e duas copas de integração. A nutri copa tem o objetivo de trabalhar com os 

educandos nos treinos o habito da alimentação saudável, o quanto uma boa alimentação é importante para a 

saúde e o bem-estar principalmente dos educandos que participam da pratica esportiva. As copas de 

integração são eventos que acontecem com outras organizações afim de repassar a metodologia 3 tempos. 

 

Fotos Nutri Copa 
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Copa de Integração 

  

 

Oficina Futebol 
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Atividades com equipe  

Formação de educadores – Ao longo do ano, a equipe de colaboradores realizou encontros de formação 

com temas pertinentes as ações do dia-a-dia. As formações ocorrem a cada 15 dias, momentos de grande 

importância para o aperfeiçoamento da equipe de trabalho, bem como à qualidade do resultado final das 

ações desenvolvidas pela organização especialmente no que se refere a construção da cultura de paz. 

A equipe técnica se reúne semanalmente para reunião de planejamento, acompanhamento e avaliação das 

ações desenvolvidas. O acompanhamento das atividades com as crianças e adolescentes é feito através de 

relatórios mensais elaborados pelas educadoras, fotos das atividades e observação nos grupos de 

convivência diariamente. A equipe técnica participa ativamente das reuniões dos conselhos, de rede, micro 

rede. Durante o ano a pedagoga participa das Plenárias do COMSEA. A assistente social participa 

mensalmente das reuniões de rede, micro rede, das plenárias ordinárias e extraordinárias do COMDEDICA e 

do CMAS do fórum DCA e integrou a comissão de organização das pré-conferencia da assistência social na 

região oeste, estando presente em todos os encontros propostos.   
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7-  DESTINATÁRIOS  

O projeto beneficiou em 2018 diretamente 200 crianças e adolescentes em contexto de vulnerabilidade 

social com encaminhamentos feitos pelo Cras.  

8-  NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM 2018: 

 

DIRETOS : 200 crianças e adolescentes 

INDIRETOS: mais de 150 famílias e mais de 1000 pessoas da comunidade local. 

 

9 - RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

 

 

NOME CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO HORAS 

EXISTENTES 

 

 

 

 

Delci Teresinha de Mello 

Coordenadora 

administrativa – Dá 

suporte na administração 

de recursos, compras, 

organização dos 

educadores, bem como 

organiza o gasto 

responsável dos recursos 

do projeto. 

 

 

 

 

CLT 

 

 

 

 

40 hs 

 

Gislaine Grasel 

Recepção - Responsável 

pela recepção, 

atendimento telefônico. 

 

CLT 

 

40 hs 

 

 

 

Lucirene Alves Leite 

Assistente Social - Realiza 

visitas nas famílias 

atendidas pelo projeto a 

fim de fazer levantamento 

de realidade, ajudar nos 

encaminhamentos de 

documentos, vacinas e 

outras necessidades de 

 

 

 

CLT 

 

 

 

20 hs 
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cada família para melhor 

qualidade de vida das 

crianças e adolescentes. 

 

 

 

 

Amanda Beatriz Ferreira 

Pedagoga- Responsável 

por elaborar e garantir a 

execução das ações do 

projeto de forma 

organizada e planejada 

com os educadores  bem 

como coordenar as 

atividades acompanhando 

o andamento das oficinas 

e das atividades do SCFV. 

 

 

 

 

CLT 

 

 

 

 

40 hs 

 

 

Maria Denise Queiroz 

Fiorini 

Educadora de Rua – 

Acompanhamento com as 

famílias através de visitas 

domiciliares. 

 

 

Voluntaria 

 

 

10hs 

 

 

Cláudia Lilian Vitt da Silveira 

Nutricionista – Tarefa de 

montar os cardápios e 

orientar as cozinheiras na 

elaboração dos alimentos. 

 

 

CLT 

 

 

10hs 

 

 

 

Paulo Gomes da Silva 

 

Profes de música - 

Atuação direta com o 

grupo uma vez na semana 

no trabalho de 

fortalecimento de vínculos 

através de atividades de 

música em violão, teclado. 

 

 

 

RPA 

 

 

 

10 hs 

 

Fernanda Glienke 

Profe de 

esportes/educadora social 

- Atuação direta com o 

grupo duas vezes na 

semana no trabalho de 

fortalecimento de vínculos 

 

CLT 

 

 

40h 
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através de oficinas e 

futebol.  

 

Geneci Rodrigues 

 

Serviços gerais – 

organização e limpeza dos 

espaços de atendimento. 

 

CLT 

 

40hs 

 

 

 

 

Aline Teresinha da Silva 

 

Educadora social - 

Atuação direta com o 

grupo ao longo de toda a 

semana no trabalho de 

fortalecimento de vínculos 

Gestão – responsável pela 

organização e 

planejamento do manual 

de gestão 

 

 

 

CLT 

 

 

 

40hs 

 

 

Grazile Cassia pereira 

Educadora social - 

Atuação direta com o 

grupo ao longo de toda a 

semana no trabalho de 

fortalecimento de vínculos. 

 

 

CLT 

 

 

40hs 

 

 

Paulo Dagostin  

Sheila Polikarpi 

Educadores sociais - 

Atuação direta com o 

grupo no decorrer da 

semana em oficinas 

especificas. 

 

 

Voluntários 

 

10hs 

10hs 

 

Selma de Oliveira de Souza 

Lucia Teresinha Ferreira 

Atendente de cozinha - 

Durante os dois turnos 

organiza as refeições para 

as crianças e adolescentes 

do SCFC. 

 

 

CLT 

 

 

 

40 hs 

 

40hs 

 

10- ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

O projeto atendeu crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, moradores da região oeste de São 

Leopoldo. Território de Paz pelo Pronasci. 

11-  FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 

Duas vezes no ano, é realizado pesquisa de satisfação e de interesse com as famílias atendidas. Essa pratica 

tem por finalidade avaliar o atendimento, dar sugestões e também poder inserir através de argumentos as 
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necessidades das famílias para que a Instituição ao elaborar projetos possa levar em conta as pesquisas 

realizadas. 

Durante os eventos, também é realizado pesquisas de satisfação, as famílias são acolhidas e ouvidas pela 

equipe, a fim de identificar qual a importância das atividades no desenvolvimento do seu filho (a) ao estar na 

Instituto, o que pensam, sugestões de melhoria e o que esperam através de conversas informais. 

 Estes momentos de escuta, são importantes tanto para a instituição quanto para as famílias, são momentos 

que possibilitam a integração entre ambas as partes, o acolhimento, a conversa, a troca de dialogo nos auxilia 

no processo avaliativo do projeto. 

Buscamos ainda ouvir feedbacks quando as famílias procuram a Instituicao para atendimentos mais 

individualizados com a equipe técnica ( pedagoga, assistente social).  As visitas domiciliares são feitas 

semanalmente pela assistente social, nestas visitas temos a oportunidade de escutar as famílias, dando todo 

suporte que o instituto pode oferece, fazendo destes momentos uma construção de vínculo entre família, 

equipe e Instituto Lenon. 

 

12 – Resultados monitorados pelo processo de gestão da qualidade 

Resultados monitorados pelo Processo de Gestão – 2018 

Número Geral de Atendidos / 2018 

Quadro de % anual, Satisfação e Insatisfação Geral 

Meta do Projeto  200 

Média de atendimentos mês  196 

Média de atendimentos Anual  98% 

 

Média do custo de cada educando mês / 2018 

Quadro de média do custo para cada educando mês 

Custo de cada educando mês R$ 230,00 

 

Pesquisa de Satisfação e Insatisfação realizada com os educandos avaliando as atividades 

oferecidas pelo Instituto / 2018 

Quadro de % anual, Satisfação e Insatisfação Geral 

Satisfação Geral 97,27% 

Insatisfação Geral 2,73% 
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