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INSTITUTO LENON JOEL PELA PAZ 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 

 

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 
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Parceiros Voluntários 

Pessoas físicas  

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 

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 

  

Laboratório de informática com 21 mts² 01 

Sala administrativa com 23 mts² 02 

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 

 

      No ano de 2020 desenvolvemos atividades presenciais até o mês de março, a partir deste período 

ele se tornou um ano atípico devido a pandemia da covid-19, em que o município de São Leopoldo 

emitiu o Decreto Municipal número: 9.482 do município de São Leopoldo, pandemia da COVID-19, 

em que o atendimento direto com crianças e adolescentes foram suspensas. No decorrer do ano 

procuramos, pensar em estratégias metodológicas, com base na nossa 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. 

    Compreendemos que este período se tornou turbulento, cheios de ansiedade e preocupações 

devido a muitas pessoas estarem sendo vítimas desse vírus. O Instituto ficou preocupado com esse 

contexto de pandemia, pensando como poder auxiliar as famílias das crianças e adolescentes 

atendidos, em um período que impediu muitas famílias de trabalharem resultando na diminuição de 

renda e que as escolas também tiveram que fechar e reorganizar a forma de ensino a distância.   

Assim, nos reinventamos conforme foi possível realizando diversas ações, como:  entrega de 

marmitas as famílias, realizamos atividades via online utilizando o aplicativo WhatsApp para envio, 

atividades impressas, comemoração virtuais e drive thru em comemoração ao Dia das Crianças e ao 

Natal. 

     No ano de 2020 fomos contemplados com parcerias e projetos, o que nos motivou a buscar a 

inovação e refletir sobre formas de poder contemplar os objetivos propostos, mesmo estando em um 

período desafiador e turbulento de emoções. 

 

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

o convívio familiar e comunitário”. 

Parceiro: Prefeitura Municipal de São Leopoldo 
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Neste projeto, executamos as atividades de forma presencial até o surgimento do decreto, 

após, realizamos de forma virtual e também atendemos algumas famílias servindo a todos marmitas, 

realizando brechó e o acolhimento de algumas famílias, ouvindo as mesmas referente às suas 

necessidades, segue alguns registros: 

 

Em janeiro e fevereiro, realizamos o projeto férias, composto por diversas atividades 

diversificadas como dança, música, artesanato, jogos, brincadeiras, mediação e banho de piscina 

para aliviar o calor. 
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Projeto: “Oficina das Expressões: Dançando e Reconstruindo Caminho Pela Paz” 

Parceiro: COMDEDICA  

Este projeto tem a proposta de realizar oficinas de dança e artesanato, uma vez que com a 

Pandemia, optamos por executar as oficinas de forma online, enviando atividades e vídeos com 

coreografias. 

Os resultados foram positivos, educandos participaram das propostas, e ainda foi possível a 

elaboração de um espetáculo de dança e música de forma virtual. 
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