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INSTITUTO LENON JOEL PELA PAZ 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 

 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE  

Unidade Mantenedora/Razão Social  

Instituto Lenon Joel Pela Paz 

C.N.P.J.  

08.544.349.0001-04 

Endereço  

Rua Alfredo Gerhardt, 788 

(DDD) Telefone/Fax  

(51) 3592-6842 

Cidade 

São Leopoldo 

UF 

RS 

CEP  

93025-

520 

E-mail Institucional 

pedagogia@institutolenon.com.br 

Nome do responsável pela Unidade  

Delci Teresinha de Mello 

C.P.F.  

49045601087 

Data de Nascimento  

09/04/1971 

R.G. /Órgão 

expedidor. 

 6041667905/ SSP/RS 

Cargo  

   Presidente 

E-mail do responsável 

coordenacao@institutolenon.com.br 

Endereço completo 

Avenida João Correa 2729 

CEP  

93025-

510 

(DDD) Tel/Cel do Responsável 

(51)8441- 0573 

 

2 – PARCERIAS: 

Banco de Alimentos  

Confraria da Sexta 

Empresa Freios Controil 

Empresa Stihl 

Empresa TFL do Brasil Indústria Química Ltda 

Fundação Abrinq  

Fundo Comdedica 

Gráfica rio dos sinos 

Parceiros Voluntários 

Pessoas físicas  
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Poder Judiciário 

Ponto de Cultura do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal São Leopoldo 

Programa FIFA Foundation 

Sesc Mesa Brasil 

 

3 - ATIVIDADES: ( conf. , Resolução CNAS 14/2014, 109/2009 e 27/2011) 

(X) de atendimento                              

(  ) de assessoramento  

(  ) de defesa e garantia de direitos 

 

4-  FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

Conforme artigo 2º de seu estatuto social, o Instituto Lenon Joel pela Paz tem por finalidade apoiar e 

desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio 

ambiente através de atividade educativas, de esporte, cultura e lazer. Para consecução de suas finalidades, 

o Instituto Lenon poderá sugerir, promover, colaborar, coordenar e executar ações e projetos visando: 

- Inclusão social através da assistência social, dos esportes, danças, recreação e cursos de qualificação 

profissional.  

 

5-  INFRAESTRUTURA:  

Prédio: 360 metros quadrados 

 

5.1 RECURSOS FÍSICOS/ QUANTIDADE 

RECURSOS FÍSICOS QUANTIDADE 

 Espaço físico interno: 

Recepção com 20 mts²  

 

01 

Sala para atendimento com ar condicionado 30 e 40 mts² 03 

Sala para oficinas arte educação 60 mts² com ar condicionado 01 

Biblioteca com 22 mts² 01 

Cozinha e refeitório com 52 mts² 01 

Laboratório de informática com 21 mts² 01 

Sala administrativa com 23 mts² 02 
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Sala para cursos profissionalizantes com 21mts² e 17 mts² 02 

Almoxarifado com 12 mts² 01 

Banheiros com 4 mts² 04 

Espaço físico externo:  

Espaço de recreação com 55 mts² 

 

01 

Espaço de campo de futebol 01 

 

6-  RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Projeto: “Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio 

familiar e comunitário.” 

Objetivo: Desenvolver atividades no turno inverso a escola que auxiliem crianças e adolescentes a 

transformar sua realidade social de violência e drogadição, através do convívio em espaços de aprendizagens 

importantes para a construção da identidade, os tornando capazes de se perceberem sujeitos das suas 

próprias reflexões e ações.  

Convênio Prefeitura Municipal de São Leopoldo 

 

Projeto: “Resgatando Vidas e Caminhos: ações integradas para o resgate social de crianças e adolescentes 

vítimas de violência doméstica e sexual.” 

Objetivo: Promover o atendimento integral e especializado às crianças e aos adolescentes em situação de 

violência domestica e sexual da zona oeste da cidade de São Leopoldo a partir do fortalecimento de vínculos, 

acompanhamento familiar e despertamento do protagonismo infanto juvenil. 

Fundação Abrinq  

 

 

ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

Durante o ano de 2019 a equipe do Instituto Lenon desenvolveu e realizou diversas atividades com criança e 

adolescente, cumprindo com sua missão: Apoiar e desenvolver ações para a defesa, a elevação e a 

manutenção da cidadania e qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente, através de atividades 

educativas, do esporte, da cultura e do lazer, tais como: atividades lúdicas com brincadeiras de roda, 

dinâmicas, rodas de conversas, leituras de texto, história, poesias, vídeos, curtas metragem, filmes, pequenas 

frases e etc... 

Todas as atividades desenvolvidas, foram elaboradas com o objetivo de despertar nos educandos momentos 

de reflexão, expressão, trocas de experiências e vivencias, ainda propondo momentos para desenvolver a 
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criatividade, estimular a leitura, assim, instigando sempre os educandos sobre suas atitudes e ações no dia a 

dia e identificando quais as levam a promoção da paz. 

Algumas leituras trabalhadas ao longo ano de 2019: 

Quem sou eu? Educandos trabalharam com o livro “ eu sou assim”, após a leitura, educandos realizaram 

atividades conhecendo sua identidade, como nome, idade e etc. 

               

 Meus sentimentos: Educandos escutaram a leitura da Historia  ilustrada o Mostro e as Cores, a mesma 

traz sobre sentimentos e emoções. O que possibilitou os educandos se identificarem com suas atitudes e seus 

sentimentos.Bem como para refletir realizaram a dinamica do papel amassado para expressar seus 

sentimentos. 
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   Ao longo do ano também foram trabalhados diferentes projetos e conferencias internas afim de 

propor aos educandos temas relevantes para sua construção de vida. 

Alimentação saudável:  As turmas do Instituto no decorrer de 2019 realizaram o projeto sobre Alimentação 

saudável, na qual desenvolveram diversas atividades lúdicas e de integração, oportunizando o conhecimento 

e a compreensão de se ter uma boa alimentação saudável. Ainda tivemos a participação da nutricionista da 

Instituição com a atividade lúdica de alimentação. 
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 Higiene e saúde -  Educandos realizaram um trabalho voltado aos cuidados com a higiene e saúde, além de 

falar da importância de fazer uma boa higiene ainda falamos das consequências que os maus cuidados 

causam a nossa saúde. Reforçamos ainda também a importância de cuidar e preservar o ambiente. Como 

fechar a torneira para não desperdiçar agua, puxar a descarga após o uso, lavar as mãos, escovar os dentes 

e etc.. 
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“ 18 de maio ( Dia Nacional de Luta Contra o abuso e Exploração sexual)”.  Nas turmas foi trabalhado 

anteriormente ao dia 18 de maio, sobre o tema, educadora passou vídeos e músicas que falam sobre o tema, 

bem como contou a história da menina Araceli. Em seguida propomos aos educandos a confecção de 

informativos para distribuirmos e colocarmos a exposição no dia 18 de maio. 
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“ 12 de junho: Combate ao trabalho Infantil” – na semana do dia 12 de junho educadoras desenvolveram 

com os educandos uma roda de conversa sobre o trabalho infantil, na qual puderam dar sugestões e opiniões 

a respeito do tema. Foi explicado ainda qual a sua origem e porque é importante reforçarmos sobre o tema. 

Como atividade lúdica, desenharam o cata-vento no computador e ainda confeccionaram um mural de 

exposição. 
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“ 13 de Julho - Aniversario do ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente – Foi trabalhado com os 

educandos sobre o Estatuto da Criança e do adolescente, na qual conversaram sobre os direitos e deveres 

das crianças e adolescentes. 

          

 

“ 20 de novembro- Consciência Negra” -  Na semana do dia 20 de novembro educandos trabalharam sobre 

o tema – Consciência Negra, ouvindo suas origens e compreendendo a história. Além de realizaram atividades 

de expressão. 
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Atividades Recreativas: Estes momentos recreativos acontecem semanalmente, momentos para explorar 

os jogos e os brinquedos tais como: xadrez, uno, legos, jogos de memória, quebra cabeça, os brinquedos 

mais usados pelos educandos são: carros, bonecas, bichinhos pequenos, panelinhas, os mesmos conduzem 

as brincadeiras utilizando a imaginação tais como: casinha, super. Heróis, mercadinho entre outras.  
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Brincadeiras recreativas de amarelinha, dança da cadeira, estátua, mímica, cabra-cega, morto-vivo, a 

história da serpente, bambolê, pular corda, entre outras brincadeiras que são propostas aos educandos, estas 

são realizadas tanto no espaço do instituto como quando nos deslocamos para espaços públicos como: 

Parque dos trabalhadores, Ginásio municipal de São Leopoldo e Parque Imperatriz. 
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 Atividades de construção. Durante o ano, educandos realizaram a Artesanato momentos que 

exploraram usos de materiais diversificados para a construção de brinquedos e atividades, materiais como: 

rolinho de papel higiênico, caixinhas de leite, jornal, palitos de churrasco e picolé entre outros. Ao longo do 

ano educandos confeccionaram cartões, molduras de quadros jogos entre outros tantos para o uso em sala 

quanto para doação ao Lar são Francisco. Ainda no artesanato confeccionaram almofadas com retalhos de 

tecido e auxiliaram na confecção de tapetes e chaveiros. 
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Atividades com família: Durante o ano, realizamos algumas atividades de integração com as famílias, com 

o propósito de se divertir e de integrar, colaborando sempre com tudo. 
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  Atividades temáticas / Passeios realizados no ano de 2019:  

  No mês de Janeiro e Fevereiro educandos aproveitam e realizam o projeto férias/verão, em que participam 

de momentos recreativos dentro e fora das piscinas. 
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              No mês de Março, com os educandos realizamos atividades sobre o tema Autismo, conhecendo 

sua origem e sua importância. Também trabalharam sobre a chegada do outono. 

 

                             

                

 

. 
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No mês de Abril, realizamos e comemoramos com os educandos a semana da Pascoa, na qual 

educandos trabalharam sobre a sua origem e seus símbolos. Ainda realizamos uma confraternização com 

todos. 
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No mês de Maio, organizamos a festa da família, um evento de integração e diversão a todos. 

Oportunizando que todos vivenciem um pouco das atividades já desenvolvidas na Instituição. 

  

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. Além da festa Junina 

realizamos a visita ao Beira Rio, estádio do Internacional.  
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No mês de Julho, educandos realizaram atividades sobre o Estatuto da Criança e do Adolescentes, 

compreendendo sobre os direitos e deveres. Também neste mesmo mês, participamos da pre conferência da 

Assistência Social. 
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No mês de Agosto, neste mês organizamos o encontro de integração com família. Momento de 

confraternização com as famílias e muita brincadeira divertida.  
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No mês de setembro tivemos o prazer de receber a Meia Tonelada de carinho, alimentos que são doados 

através da meia tonelada, do jornal VS em parceria com o Rissul e o banco de alimentos do Vale dos Sinos. 

  

  

Ainda em Setembro em parceria com a empresa Stihl, ganhamos ingressos para assistir o espetáculos de 

abertura 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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