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RELATÓRIO 

ATIVIDADE DE FINAL DE ANO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

O ano de 2020 se iniciou e com ele veio muitos planejamentos e propostas inovadoras, a fim de, 

qualificar o atendimento das 170 crianças e adolescentes inseridas na Instituição, porém, em março, tudo 

mudou e se tornou um ano atípico, o vírus COVID-19 se espalhou causando uma Pandemia que ficará 

para a história, com este vírus veio o isolamento, causando sentimentos de preocupações, tristezas, 

inseguranças, auto estima baixa em todas as partes. Sem pensar muito, tivemos que nos reinventar como 

seres humanos, permitindo assim que ainda tivéssemos o contato com as pessoas, mas de forma 

diferente, tivemos que nos adaptar com recursos diversificados como a tecnologia, também tivemos que 

nós conter e evitar abraços, fazer uso de equipamentos de proteção individual como elementos 

indispensáveis do nosso dia a dia. O Instituto Lenon, tinha muitos planos divertidos e animados, com as 

crianças e adolescentes, mas todos exigiam muito contato físico, mas com essas mudanças ocorrida pela 

pandemia, buscamos de diversas maneiras manter o vínculo, através de atividades e eventos em formato 

drive Thru. 

O final do ano chegou, e com ele vem a esperança de que dias melhores virão, 2020 foi um ano 

de refletir, de agradecer pela família e pela saúde. Acreditamos e ficamos esperançosos de que o ano de 

2021 possa ser um ANO NOVO e que logo possamos todos nos reunir e festejar, que tenha menos 

tristeza, que as pessoas se conscientize mais e que não deixamos de ter esperança. 

Assim, para fechar o ano de 2020, realizamos o último evento formato Drive Thru. As crianças 

e adolescentes através do formato virtual enviaram uma foto com a sugestão de duas lembranças que 

gostariam de ganhar no Natal, as fotos foram impressas e distribuídas aos parceiros, na qual tivemos a 

parceria do SENAC - São Leopoldo, colaboradores e amigos do Instituto Lenon, que apadrinharam 

nossas crianças. 

 Ao entregarmos as lembranças, cada criança recebeu um Kit Lanche, composto por: (suco, 

refrigerante, waffer, pasteis, rissoles, mini pizza, enroladinhos, brigadeiros, branquinhos, bolo de 

chocolate, balas e pirulitos). O evento não foi exatamente como gostaríamos que fosse, pois 

idealizávamos um momento cheio de abraços, risadas e muita diversão. Mas, mesmo nesse contexto em 

que tivemos que manter o distanciamento social, este Drive Thru teve muito amor envolvido e muita 

dedicação pelos parceiros, colaboradores e amigos do Instituto Lenon. 
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É com muita alegria que agradecemos a todos os parceiros, colaboradores e amigos do Instituto 

Lenon, que se envolveram nesta ação, saibam que toda ação faz a diferença, e que através do olhar das 

crianças e adolescentes foi possível ver a alegria ao receber as lembrancinhas, mesmo neste período 

turbulento, conseguimos de uma forma singela, motiva-los a esperança, de que momentos melhores 

virão.  Assim, novamente agradecemos a todos e acreditamos que tudo vai passar! 
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