
Relatório de Atividades

Maio 2015 a Junho 2016



Mensagem da Presidente
pág. 2

í
n
d
i
c
e

Sobre o Instituto Ponte
pág. 1

Voluntários
pág. 3

O que fazemos
pág. 4

Projetos
pág. 5

Evento Diamantes Descartados
pág. 7

Turma 2015
pág. 8

Turma 2016: Sebastião Jayme de Almeida
pág. 10

Ponte na Mídia
pág. 12

Concursos Internos
pág. 14

Ampliando Horizontes
pág. 17

Cursos de Pais
pág. 19

Divulgando por aí
pág. 20

Depoimentos
pág. 23

Parceiros
pág. 25

Contribua com a educação
pág. 26

Resultados
pág. 27

Demonstrativo Financeiro
pág. 31



Equipe Técnica:

Conselho Fiscal
Allan Azevedo
Domingos Gomes de Azevedo
Paulo Gesu Tasso

Diretoria
Bartira Gomes de Almeida
Delva Gomes de Almeida
Magali de Freitas Pereira Magioni

Coordenação Pedagógica
Fabiane A. Ferreira Caetano
Estagiária: Lohana Loureiro de Matos

Professores
Davi Márcio Bermudes Lino
Magda Feijó Weber

Projeto Gráfico: Lívia Maria Castro



Sobre o Instituto Ponte

O Instituto Ponte é uma organização sem fins lucrativos qualificada como OSCIP (Organização de Sociedade Civil de Interesse 
Público), idealizada para dar a segurança aos investidores sociais, sejam eles pessoas ou empresas, de que os recursos estão sendo 
utilizados dentro do propósito para o qual foram doados. Trabalhamos com transparência e credibilidade para conectar projetos 
sociais de qualidade a doadores.

Nosso maior objetivo é ser a ponte, viabilizando e concretizando ações sociais relevantes e impactantes em um cenário de resistência 
cultural à filantropia. O Instituto é a Ponte que conecta sua solidariedade aos jovens de baixa renda e transforma sua contribuição 
em EDUCAÇÃO. Os Programas Bom Aluno Capixaba e Primeira Chance incentivam o talento desses jovens, possibilitando o acesso 
a uma educação de qualidade e os apoiando na construção de um futuro de sucesso.
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Bartira Almeida
Presidente do Instituto Ponte

    É com muito orgulho que apresento a vocês o Relatório de Atividades 2015-2016 do Instituto Ponte. Com apenas 2 anos 
de existência, já estamos impactando profundamente 41 famílias. Colocamos “Luz” em adolescentes talentosos de baixa renda 
que estão tendo oportunidades que nunca imaginaram. E estes meninos e meninas começam a voar. 95% dos alunos da 1a. 
Turma de alunos do Instituto Ponte já estão inseridos nas melhores escolas particulares do ES, estão ganhando prêmios e 
muitos fizeram a sua estreia no ensino particular com a média maior do que a da sua respectiva turma.

    Os alunos são incentivados a jogar o jogo da vida com a sua melhor versão, praticar a iniciativa, o respeito e a solidariedade. 
Tirar as melhores notas, estabelecer metas e ter compromisso e responsabilidade de cumpri-las. E nós vamos fazer as “pontes” 
necessárias para eles terem a mesma educação que oferecemos aos nossos filhos. Chegamos até aqui sem verba pública, 
apenas contando com pessoas conscientes que acreditam que vale a pena investir o seu dinheiro e o seu esforço na educação 
e no desenvolvimento de jovens para termos um país melhor e mais justo. Sou muito grata a vocês por acreditarem e por 
nos incentivarem a seguir neste trabalho. Muito Obrigada.

    O que constatei neste último ano foi que um adolescente de família de baixa renda, com ótimas notas escolares, focado, 
esforçado e com uma boa retaguarda familiar, encontra muita gente disposta a dar oportunidades para ele. Comprometo-me 
com cada aluno e sua família, que seremos incansáveis em apoiar todos que tiverem esse perfil. Não estou sozinha nesta 
caminhada, temos funcionários muito comprometidos e uma equipe especial de voluntários. Somos muito diferentes e cada 
um, com a sua característica e o seu melhor, faz o Instituto Ponte acontecer.

    Hoje, posso afirmar que o trabalho filantrópico tem me dado muitos presentes e realizações. Em 2016, um presente muito 
especial: a oportunidade de nomear a nova turma de Sebastião Jayme de Almeida, o nome do meu pai. Esta é uma homenagem 
a quem me ensinou a pensar no próximo, a enxergar o lado positivo das pessoas e ter paixão pelo que se faz.

    Convido você a conhecer, neste relatório, um pouco sobre nossos alunos e nossos resultados do ano de 2015 e do Primeiro 
Semestre de 2016.  
Nós, do Instituto Ponte, estamos esperando por você.
Boa Leitura!

Mensagem da Presidente
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 “E quanto mais caminho, 
acredito que se cada 

um fizer um pouquinho, 
podemos construir uma 
sociedade melhor. Aos 

parceiros e voluntários, 
muito obrigada por 
sonharem comigo e 

construírem Pontes para 
esta transformação que 

desejamos.”



Voluntárias mais atuantes
Ana Lúcia Wernersbach
“Quando estou no Instituto Ponte bebo na fonte de energia revigorante, preciosa 

que é a força propulsora para mudar o mundo. Assim vejo que a mágica vai 

contagiando a todos e aos poucos tecemos uma rede de boa vontade. Espero 

possamos mudar muitas vidas!“

Cecília Monteiro
“O que me apaixona no Instiuto Ponte é ver que com carinho, trabalho e 

dedicação conseguimos dar igualdade de oportunidade a mentes brilhantes 

que são totalmente desassistidas pelo Estado. Nada me dá tanta satisfação 

quanto ver que estou não só ajudando a mudar o destino de uma criança, mas 

também dando oportunidades em muitos casos a uma família. Quem tem acesso 

a educação de qualidade, jamais será a mesma pessoa. “

Maria Cristina Alvarenga Taveira
“Desde o meu  primeiro contato com o Instituto Ponte fiquei muito emocionada com 

os depoimentos dos alunos e também muito impressionada com a determinação dos 

mesmos em buscar um futuro melhor através da educação. Percebi ainda a seriedade 

e dedicação de toda a equipe do Instituto. Hoje faço parte da equipe de voluntárias do 

Instituto Ponte. Estou muito feliz por esta oportunidade de contribuir para que os sonhos 

desses jovens se tornem realidade e que eles se transformem em adultos e profissionais 

responsáveis, felizes e multiplicadores dos valores com os quais se comprometem a ter 

durante sua participação nos programas do Instituto Ponte.”

Roberta Abaurre
“Ser voluntário não é uma questão apenas de doar, é principalmente 

receber o sorriso de volta, o abraço, o carinho e o brilho no olhar 

daqueles que estamos ajudando. É muita satisfação fazer algo que 

vai mudar não somente a minha vida, mas a vida de todas aquelas 

crianças que estão ali, que são o nosso futuro.“

Tânia Mello de Souza
“Participar do Instituto é um privilégio para mim. O Projeto me 

encantou ao escolher a Educação, atuando como verdadeira “ponte” 

para a transformação de jovens de baixa renda. O impacto dessa ação 

é decisivo na vida de cada um deles, pois a partir disso todos passarão 

a ter o poder de modificação do mundo onde vivem. “

Vânia Goulart
“Um dia conheci o que procurava a muito tempo. Ser voluntária sempre 

foi meu melhor papel, pois acredito que é dando que se recebe. Se 

cada um doar um pouco do seu conhecimento, trabalho, energia 

faríamos um mundo melhor. Com o instituto descobri o poder da 

transformação. Entrei para fazer uma pequena parte e me apaixonei, 

não consigo mais ficar longe. “
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Professores voluntários para nossos alunos:  
Ana Paola Teixeira

André Luiz dos Santos,

Júlio César Venturim 

Maria da Conceição Milanez.

“Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e 
engajadas possa mudar o mundo. De fato, essa é a única atitude 

que muda o mundo.” 
Margaret Mead.



O que fazemos

Contribuímos para o crescimento educacional e 
pessoal de adolescentes e jovens, captando recursos 
na sociedade (pessoas jurídicas e físicas) e aplicando 
sempre baseados nos pilares da credibilidade, 
transparência e foco no resultado. 

Nossos Programas
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PROGRAMA BOM ALUNO CAPIXABA

O Programa Bom Aluno é um projeto educa-
cional que oferece suporte pedagógico, 
psicológico e direcionamento de carreira 
a bons alunos de baixa renda, os incenti-
vando por meio de sua capacitação educa-
cional e técnico-profissional, bem como 
os habilitando nos aspectos de cidadania

e solidariedade, para que se tornem 
agentes de transformação de sua  situação 
socioeconômica e da desigualdade social 
existente no Brasil. O Programa se inicia 
com alunos do 7º ano do ensino funda-
mental e os acompanha até o término 
do ensino superior, compreendendo um 
período médio de 10 anos.

Vontade de transformar

Para a participação no Programa 
Bom Aluno, o aluno participa de 
atividades complementares em 
um Espaço Educacional fora do 
turno escolar regular, e recebe 
todo o apoio necessário para 
o seu desenvolvimento, tendo 
possibilidade de conquistar uma 
bolsa de estudo ofertada pelas 
escolas da rede particular conve-
niadas ao Programa.

A metodologia do Programa Bom 
Aluno tem origem no ano de 1993 
no estado do Paraná, atuando hoje 
em outras 8 cidades brasileiras. 
Esta iniciativa foi implantada no 
Espírito Santo pelo Instituto Ponte
e ajustada à nossa realidade.
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Ter rendimento nas disciplinas de 
Matemática e Língua Portuguesa 
acima de 70%;

Ter frequência nas aulas acima de 
90%;

Renda familiar inferior a 1,5 salário 
mínimo por membro;

Estar cursando o 6º ou 7º ano do 
Ensino Fundamental em escola 
pública do Espiríto Santo.

Critérios de Seleção



A cada bolsista é designado um mentor 
para orientá-lo, tem fácil acesso aos 
demais bolsistas e parceiros do Primeira 
Chance, permitindo que expanda sua rede 
de contatos.

O Instituto Ponte seleciona, por meio 
das Olimpíadas Escolares Públicas, jovens 
talentosos e interessados (a partir do 9º 
ano), que após o processo seletivo, se 
tornam bolsistas do Programa Primeira 
Chance. Através desse Programa o jovem 
tem acesso a ensino de qualidade e suporte 
financeiro para custear gastos relacionados 
à sua educação como: material escolar, 
transporte, alimentação e uniforme.
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PROGRAMA PRIMEIRA CHANCE

Primeira Chance é um Programa impactante 
e transformador, age identificando jovens 
talentosos de famílias de baixa renda que 
demonstraram capacidade e dedicação 
necessárias para serem bem sucedidos em 
sua vida acadêmica e também profissional.

O Programa que nasceu em Fortaleza no ano 
de 2011, é uma organização não-governamental, 
sem fins lucrativos e apartidária, que promove a 
inclusão social de jovens de baixa renda investindo 
em sua educação, apoiando alunos brilhantes e 
dedicados, com talento desperdiçado devido 
às limitações da formação básica. No Espírito 
Santo o Instituto Ponte é o responsável pelo 
Programa.

Antônio Henrique Santana

1º aluno do Instituto Ponte do

 Primeira Chance

Benefícios do Programa



Um importante passo para o Instituto Ponte:
Evento Diamantes Descartados

No dia 05 de Maio de 2015, ocorreu a “inauguração” do Instituto Ponte que contou com a presença do economista Cláudio Moura de Castro, 
David Peixoto, fundador do Programa Primeira Chance, e Noemi Vergopolan, boa aluna de Curitiba. Apresentamos para a sociedade a nossa 
missão e trabalho a ser realizado.

“O talento não é uma propriedade privada. É um patrimônio público e ninguém tem 

direito de desperdiçá-lo.” 

Wladimir Eforimson

José Armando, Luciano Rezende, Cláudio de Moura, David Peixoto, Noemi Vergopolan, Bartira 

Almeida e Adriana Sperandio
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Convidados da noite prestigiando o evento.



Turma 2015 do Instituto Ponte.

No dia 1º de julho de 2015, foi realizada a 
Aula Inaugural do Programa Bom Aluno 
Capixaba.
Com a participação de familiares e convidados, 
os 22 bons alunos foram apresentados, 
bem como as suas histórias e seus sonhos. 
Contamos com a participação de Diniz 
Ferreira Batista, fundador da Associação 

Vencer e Michele Aparecida Flores, 
estudante do Programa Bom Aluno de 
Belo Horizonte, que cativou a todos 
com sua história de determinação e 
esperança.

Bartira dando as boas vindas a primeira turma de alunos do Instituto Ponte.

Aula Inaugural da
 turma 2015

Michele Aparecida Flores. Diniz Ferreira Batista.
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Turma 2015 de Bons Alunos.Aula inaugural da turma 2015.

Que amanhãs queremos 
construir? O amanhã é hoje.

E hoje é o lugar da ação.
Museu do Amanhã.



Turma 2015 - Programa Bom Aluno Capixaba
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O dia 14 de junho de 2016 foi um grande momento para o Instituto Ponte, 
iniciamos mais uma turma no Programa Bom Aluno Capixaba, a turma Sebastião 
Jayme de Almeida. O evento foi emocionante e contou com a presença do PHD 
César Camacho, que compartilhou sua trajetória, nos inspirando com seu trabalho, 
e a Fernanda Siqueira - aluna do Programa de Belo Horizonte. O aluno Cleberson 
Santos e a Lizeni Sena - mãe do aluno Mateus Sena - emocionaram todos os 
convidados com suas histórias. Nossas pontes estão cada vez mais fortes e 
alcançando novos sonhos.

Aula Inaugural da
 turma Sebastião Jayme de Almeida

Professor Cesar Camacho.

Haroldo Rocha, secretário de educação do 
ES e Fernanda Siqueira Boa Aluna de BH.

Convidados da noite.“A educação é a arma mais poderosa que você 
pode usar para mudar o mundo.”

Nelson Mandela

Bom Aluno Mateus Sena, sua mãe Lizeni e 
José Armando voluntário do Instituto.

Bom Aluno Marlon e o homenageado da 
noite, Sebastião Jayme de Almeida.

Adriana Sperandio, secretária da PMV e o 
Bom Aluno Cleberson Santos.

(Junho 2016)
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Turma 2015 (esquerda) e a turma Sebastião Jayme de Almeida.



Turma Sebastião Jayme de Almeida
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Metro

A Tribuna

Ponte na Mídia 
Os veículos de comunicação Capixabas tem sido bons parceiros 
em apresentar e divulgar o Instituto, os programas e eventos que 
ocorreram. Esse apoio é muito importante, pois gera visibilidade e 
possibilita a chance de trazer novos parceiros e voluntários para 
o Instituto Ponte. Obrigada! 

A Tribuna

Programa Bom de Papo

Fala Manhã A Gazeta

Revista Casa Cor
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A Gazeta

Revista Samp

A Tribuna

A Gazeta

A Gazeta
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Concursos Internos
Para enriquecer o aprendizado de forma inteligente e divertida, e trabalhar valores e habilidades dos nossos alunos realizamos alguns concursos 
internos. É uma ótima oportunidade de cada aluno mostrar sua criatividade e dedicação aos estudos e ser reconhecido por isso. O 1º concurso 
de redação, agitou o mês de agosto de 2015 com o tema “A Escolha que Fiz”. Ilda Castro, Betty Feliz, Dani Kunsch, Fabiana Pizzani, Renata 
Rasseli e Antônio Leite foram os jurados, e o aluno Marlon Borges conquistou o primeiro lugar com sua redação.

Os finalistas no concurso de redação. O 1º lugar, Marlon Santos, ganhou um almoço no 

Outback para 4 pessoas, e o 2º e 3º, Maria Júlia Luxinger Fernandes e Isabella Gomes 

respectivamente, ganharam livros literários

1º lugar!

2º lugar!
3º lugar!

Concurso de Redação Redação Vencedora
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A escolha que fiz 

 

A escolha que fiz não foi simplesmente 
participar de um programa como o Bom Aluno 
Capixaba, a escolha que fiz foi garantir o meu futuro 
e construir uma trajetória de estudos, pois é isso que 
o Bom Aluno Capixaba faz. 

Além de tudo isso, queremos ser cidadãos do 
bem, queremos ser o orgulho de nossa família e 
queremos ser aquelas pessoas que irão mudar o 
mundo, e tenho certeza que com a ajuda do 
programa e de nossas famílias e amigos este sonho 
se tornará realidade. 

Se hoje quero ser médico ou qualquer outra 
profissão, preciso de responsabilidade, estudo e 
muita fé para vencer todos os obstáculos presentes 
no caminho. 

Devemos sempre lembrar que um Bom Aluno é 
aquele companheiro que sempre ajudará o próximo. 
Não devemos ter orgulho de nós mesmos, mas sim 
ajudar os outros. 



Finalistas do concurso de vídeo. 
A aluna Enny Cristine Oliveira 
foi a vencedora e ganhou um 
almoço no Outback. Também 

ficaram no pódio, Elisa Harmmer, 
em 2º e Cleberson dos Santos, 

em 3º lugar.

 Em novembro, foi realizado o 1º Concurso de Vídeo do Programa Bom 
Aluno Capixaba com o tema “Um Dia na Minha Vida”. Agradecemos a 
participação de Rogério Salume, Ricardo Uchôa, Mário Guerra, Lygia Bellotti 
e Gilberto Sudré que conheceram e prestigiaram esses bons alunos.

Concurso de Vídeo

2º lugar! 3º lugar! 1º lugar!

O  Programa Bom Aluno Capixaba fez o 1º Concurso Soletrando com a turma 
2015, em abril de 2016. O aluno Cleberson dos Santos ficou responsável pela 
apresentação do concurso que, após três etapas, resultou na estudante Valeska 
Silva como a grande vencedora. Agradecemos a presença de convidadas 
especiais como Marise da Penha Pedrosa e Luciana Almeida que tornaram  
a proposta do Soletrando muito mais enriquecedora com suas palavras de 
incentivo.

Fabiane, Marise da Penha, secretária da PMVV, as 
alunas semi finalistas Valeska e Eduarda, Luciana 

Almeida e a professora Magda.

Concurso S-o-l-e-t-r-a-n-d-o

Valeksa conquistou 
o primeiro lugar no 

concurso.

1º lugar!
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Matemática em Vídeo
A partir do jogo Torre de Hanói, apresentado como proposta de aprendizagem 
da Matemática no site Khan Academy, os alunos foram convidados a produzir 
um vídeo. Após a avaliação de profissionais da área da comunicação, os 
alunos que tiveram seus vídeos premiados foram: Cleberson Santos, Eduarda 
Fernandes, Giulia Tsai, Isabella Gomes e Marlon Borges.

Davi, Professor de matemática, 
Cleberson recebendo o

 certificado de 1º lugar no 
concurso, Bartira e Fabiane.



Trabalhamos a Meritrocacia através da 
premiação para os melhores alunos

Em dezembro de 2015, aconteceu a premiação “Melhores Alunos 2015”, repleto de surpresas e participações especiais. Como Sebastião 
Jayme de Almeida, que emocionou a todos os presentes com sua história e a homenagem dos Bons Alunos para Bartira, diretora do Instituto 
Ponte e para Fabiane, coordenadora do Projeto Bom Aluno.

      Alunos diamantes sendo reconhecidos.

Avaliando o comprometimento com os valores do 

Programa Bom Aluno Capixaba, Maria Júlia Luxinger 

Fernandes foi a escolhida na categoria “Aluno Destaque” 

em 2015 e ganhou um Iphone 5.

O pódio da categoria “Aluno Diamante” foi composto por

Marlon Borges do Santos (1º lugar), Luiza Mattedi (2º

lugar) e Maria Júlia Luxinger Fernandes (3º lugar). 

Marlon foi presenteado com um Iphone 5.

Luiza Mattedi, Antônio Henrique Santana de Mello e

Maria Júlia Luxinger Fernandes foram reconhecidos pela

brilhante participação nas Olimpíadas de Matemática 

das Escolas Públicas.
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Ampliando Horizontes
Os alunos também puderam aprender se divertindo com as visitas extracurriculares. Foram até o hangar de helicópteros da Polícia Militar do 
ES, onde tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a profissão de piloto. Na ida à Exposição “Da Vinci - A Exibição” no Shopping Mestre 
Álvaro, conheceram mais sobre a vida deste ilustre artista. Já na visita monitorada ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, os alunos receberam 
informações sobre o funcionamento do local e as atividades desempenhadas pelo importante órgão público e a atuação de diversos profissionais. 
E conheceram a Rede Tribuna de Televisão e com muito entusiasmo visitaram os setores do Estúdio da TV, da Rádio e do Jornal, tiraram muitas 
fotos, sanaram dúvidas e puderam ver bem de perto as peculiaridades do universo da comunicação.

Visita Monitorada ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, 
onde foram recebidos pelo presidente do Tribunal, Dr. Sérgio 
Bizzotto. (Novembro 2015)

Exposição “Da Vinci - A Exibição”, no Shopping 
Mestre Álvaro.
(Setembro 2015)

Visita ao Hangar de helicópteros.
(Agosto 2015)

O aluno Mateus sonha 
em ser Marechal do Ar, 
patente mais alta  da 

Força Aérea Brasileira.
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Alunos nos estúdios de gravação do Telejornal 
Tribuna ES. (Abril 2016)



Nossos Bons Alunos também conheceram a Galeria de Arte OÁ e a ArcelorMittal, todas parceiras do Instituto Ponte. Na Galeria OÁ viram de 
perto as possibilidades de expressão das artes plásticas e artistas renomados. Também conheceram a trajetória da ArcelorMittal como uma das 
empresas mais conceituadas do Estado. E também conheceram as belezas de Pedra Azul em uma viagem animada e cheia de aventuras, onde 
foram recebidos na Pousada Rabo do Lagarto, no Sítio dos Palmitos e na Fjordland – Cavalgada Ecológica. Momentos como esses enriquecem 
o aprendizado e o universo cultural dessa turma.

Conhecendo a ArcelorMittal. 
(Junho 2016)

Thais Hilal apresentando a 
OÁ. (Maio 2016)
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Viagem a Pedra Azul. (Julho 2016)



Cursos de pais
O Curso de pais é outra forma de ampliar os horizontes das famílias dos nossos alunos. Levamos assuntos que mostram o quão fundamental é 
o apoio e incentivo dos pais aos sonhos e estudos dos filhos. A voluntária Tânia Mello coordena estas atividades.

“A Importância da Escola” - Tânia Mello, voluntária
e Fabiane Caetano, pedagoga do Instituto Ponte.

“Relacionamento entre pais e filhos” 
Danielle Chamon, Psicóloga.

“Importância da educação e da família na vida dos filhos.” - Haroldo 
Rocha, secretário de educação do ES. 
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“Drogas e Violência” - Renato Carlos, Psicólogo e Servidor Público 
do Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac).



Toda oportunidade de divulgar o nome do Instituto Ponte, nossos Programas e sonhos é aproveitada. Tivemos bons momentos para intensificar 
nosso nome e pedidos de apoio, através de visitas, apresentações em Congressos e dos eventos “Amigos do IP”. Obrigado a todos que 
cederam um espaço para divulgar o nome e sonhos do Instituto Ponte e junto conosco construir pontes que transformam vidas e mudam o 
mundo para melhor.

Apresentação do Instituto na Escola 
São Domingos. Maio de 2016.

Bartira durante apresentação no 
27º Congresso Estadual de Gestão 
de Pessoas - CEARH. 
Junho de 2016.

Bartira recebendo o certificado de 
participação do Rotary Club.

Matheus e Cleberson apresentando o 
Programa Bom Aluno aos convidados do 

Rotary Club.
 Junho 2016

Divulgando Por aí

Bartira apresentou o Instituto Ponte no Encontro 
Anual do IBEF (Instituto Brasileiro de Executivos de 

Finanças do Espírito Santo). Maio 2015.

Divulgação do Instituto no Colégio
 Leonardo da Vinci. Junho de 2016.
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Quando criamos um 

movimento de solidariedade 

mais pessoas vão se juntando. 

Para fazer a diferença não 

precisa muito. É doar pouco, 

mas é fazer algo.

Amigos do IP
Um momento de encontro e de troca de experiências entre a sociedade e nossos alunos. Em um “bate papo” orientado, muitos valores estão 
sendo aprendidos.
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Quintas da Villa - Agosto 2015.

Mães que Ajudam - Junho 2015.
Aline Santos e Patrícia Castro, voluntárias 

parceiras que organizaram o evento.

Bartira Gomes, Delva Gomes, Cecília Brito e a anfitriã da noite, Sandra 
Fonseca (destaque).

Mulher Ativa e Duetto
Abril 2016.

Lareira UP - Abril 2016.

Tereza Aragão e Juliana Canedo, 
organizoradora do evento ‘Mães que Ajudam’.

Em destaque, Hilal Sami Hilal, Renata Malenza e Thaís Hilal, voluntários 
organizadores do maravilhoso projeto Pedra Cobre Pedra.

Pedra Cobre Pedra - Fevereiro 2016.

Eventos organizados por voluntários
Uma das formas de contribuir com o Instituto Ponte é se voluntariar para realização de eventos. Através desses encontros, nossos Programas 
são apresentados e o nosso nome divulgado. Um dos primeiros eventos de voluntários que tivemos, foi o “Mães que Ajudam” realizado em junho 
de 2015 promovido pela Audi juntamente com Stella Miranda, Tereza Aragão e Juliana Canedo. Outro encontro em prol do Instituto foi o Quintas 
da Villa, evento de divulgação que ocorreu no edifício Vila Alpina, em agosto de 2015. No inicio de 2016 ocorreu a Vitória Stone Fair, onde o projeto 
Pedra Cobre Pedra, a Brasigran e o artista Hilal Sami Hilal fizeram a diferença e transformaram arte em educação. Também tivemos o evento “Ser 
fashion é fazer a mudança na vida de alguém”, uma parceria entre a loja Mulher Ativa, a academia de dança Duetto que promoveram uma manhã 
de aulas de dança. E ainda o evento Lareira UP onde a proprietária do espaço Sandra Fonseca, organizou um coquetel de divulgação do Instituto.
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“Conhecer e participar do projeto do Instituto Ponte foi uma 
das boas experiências que vivenciei este ano, embora esteja só 
começando. Considero isso um ótimo sinal e uma boa dose de 
otimismo neste momento tão delicado de nosso querido País. 
Primeiro porque, se tem algo em que acredito, isto se chama 
educação. Segundo porque, conheci um grupo de pessoas muito 
especiais, com determinação, profissionalismo e com uma 
alegria contagiante. Quando pude vivenciar diretamente com 
as crianças, foi uma emoção enorme sentir nelas a confiança 
e esperança de um futuro promissor.
Que mais posso dizer, parabéns, parabéns, parabéns.”

Thais Hilal - Galeria OÁ

Nosso filho está interagindo mais, está com uma auto 
estima melhor, uma criança mais independente e 
confiante que vai alcançar seus objetivos. O Programa 
Bom Aluno foi  e é a melhor oportunidade que meu filho 
já teve nessa etapa da vida. Nós temos a agradecer, 
primeiramente à Deus e a todos da equipe do programa, 
os parceiros, os voluntários etc… Obrigado a todos 
vocês por ajudar a realizar os sonhos e os objetivos 
de nosso filho.

Vanderlei dos Santos e Márcia Borges - 
Pais do aluno Marlon Borges.

“Já admirava a proposta do Instituto Ponte, mas 
estou aqui hoje conhecendo os jovens do Projeto Bom 
Aluno e constatando os resultados alcançados e as 
possibilidades infinitas de ajudar a formar cidadãos 
foi muito gratificante e emocionante. ”

Luciana Judice - Procuradora do Estado

“Os alunos estão cada vez mais integrados à escola, 
parecem felizes e têm demonstrado muita força de 
vontade e comprometimento com as tarefas. É uma 
grande alegria poder contribuir com um projeto 
educacional idôneo e ajudar jovens a desenvolver suas 
potencialidades de forma plena.”

Kristine B. Gaspar de Oliveira -
Supervisora Pedagógica da Escola São Domingos

Um pouco de quem passou por aqui
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“O Instituto Ponte se destaca pela nobreza de ser um elo 
fortalecedor entre instituições filantrópicas atuantes e uma 
comunidade sempre carente de iniciativas humanitárias, 
que alcance os inúmeros rincões de desequilíbrio social onde 
o Estado ainda não tenha se feito presente. É a ‘ponte’ que 
faltava para a ajuda passar.”

Haroldo Santos - Parceiro do Instituto

José Armando Campos - Voluntário do Instituto

“A tarefa de garantir o desenvolvimento de todas as 
potencialidades naturais de um ser humano não é uma 
tarefa individual e muito menos se faz apenas com boa 
intenção. Necessita de organização, liderança e ação. 
Vejo esses atributos sendo consolidados nos primeiros 
passos do Instituto Ponte. Sucesso.”

Aridelmo J. C. Teixeira -  Fucape

“O bom Aluno foi um divisor de águas. A minha filha 
sempre foi muito estudiosa, mas por meio do Bom 
Aluno ela tem se dedicado muito mais. Ela sonha em 
ser uma advogada e eu acredito que vai ser. E através 
desse projeto já está impulsionando o meu filho, que 
fala que vai ser um bom aluno também..”

Elisângela Manoel - Mãe da aluna Giulia Tsai

“Chegou devagar, sem barulho, quase mineiramente. 
Na cabeça, o senso de urgência: há sempre alguém 
precisando de ajuda. Num mundo tão cheio de divisões, 
eis que chega alguém para montar conexões, unir os 
que o tempo cuidou de separar, construir ligações que 
sejam perenes... ”

“O bom Aluno abriu muitas portas para mim, tenho várias 
oportunidades e estou muito feliz com as escolhas que fiz. 
Abriu meus horizontes, tenho uma visão positiva diante dos 
desafios e segurança de minhas atitutes. Fiz vários amigos 
e me esforço mais. O Bom aluno  me ajudou a compreender 
eu mesma.”

Luiza Mattedi - Aluna do Instituto Ponte

“Desde que entrei no Programa Bom Aluno, me sinto mais 
confiante, organizado e dedicado, porque eles estão me dando 
o suporte, o conhecimento que eu necessitava. Agora, sinto que 
o caminho até a Força Aérea Brasileira, meu grande sonho, 
está mais curto e fácil.”

Mateus Sena - Aluno do Instituto Ponte
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PATROCINADORES COTISTAS

ESCOLAS PARCEIRAS

APOIADORES

APOIADORES DE BONS ALUNOS

PATROCINADORES COTISTASPATROCINADORES COTISTAS

Uma poderosa rede de solidariedade
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Contribua você também com a educação
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www.institutoponte.org.br

Empresas Parceiras

Outras contribuições

R$ 7.200,00/mês R$ 4.800,00/mês R$ 2.400,00/mês



+50
     Parceiros

  41
       Alunos

  10
Escolas Parceiras

Bons Alunos Capixabas

Resultados Alcançados
O Instituto Ponte, neste primeiro ano de trabalho, vem demonstrando grandes resultados. A união da equipe, voluntários 
e principalmente dos parceiros, tem permitido que o Instituto se torne uma referência na vida dos alunos, de suas famílias, 
nas comunidades onde vivem e no nosso Estado. Todo esse impacto só é possível graças às Pontes que construímos 
diariamente. Juntos estamos transformando a sociedade em que vivemos e, consequentemente, o mundo num lugar melhor. 
A todos que contribuem com essa mudança social, parceiros, escolas parceiras e voluntários, nosso muito obrigado. A 
seguir, os principais resultados alcançados pelo Instituto Ponte desde maio de 2015.
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No Projeto Bom Aluno, proporcionamos aos nossos alunos os 
mesmos benefícios educacionais dos nossos filhos, porém com 

50% do valor. Aqui, seu dinheiro vale o dobro!

Bartira Almeida, Ozires Silva e 

Cecília Monteiro.

Prêmio Nacional Ozires Silva na categoria Empreendedorismo
na Educação - Micro e pequeno porte. 

O Instituto 
Ponte está 

alcançando 
novos 

sonhos 
através 

do apoio 
de quem 

acredita que 
a educação 
é capaz de 
construir 

um amanhã 
melhor. 
Muito 

obrigado!



Alunos bolsistas iniciam as aulas nas escolas particulares parceiras: Darwin, Múltipla, Primeiro Mundo, 
São Domingos, Salesiano, Leonardo da Vinci, Escola da Ilha e Escola Monteiro Lobato.

95% dos alunos são bolsistas com 100% de desconto nas melhores 
escolas particulares do Espírito Santo
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Ao fim de 2015, 70% dos nossos alunos melhoraram seu 
desempenho escolar e 20% mantiveram suas ótimas notas;

Alunos bolsistas são destaques em notas e atividades comple-
mentares desde os primeiros meses em que entraram nas 
escolas parceiras; 

Em 2015, 2 medalhistas e 1 menção honrosa na Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas;

Em 2016, 1 medalhista na Olimpíada Canguru de Matemática, 
tornando-se destaque nacional;

Em 2016, 1 medalhista na Olimpíada Internacional Matemática 
Sem Fronteiras;

Aumento da autoestima, ampliação dos horizontes e sonhos 
dos alunos, também fazem parte dos resultados imensuráveis.

Turma 2015

Turma Sebastião Jayme de Almeida

45% dos alunos são premiados na OBMEP (Olimpíada de 
matemática das escolas públicas).

Resultados do Programa Bom Aluno Capixaba

Nossos alunos estão dando um show! No 1º trimestre de 2016, nas 
escolas particulares e ainda em fase inicial de adaptação, muitos 
deles já estão com notas acima de 8, e rendimento superior a média 
da turma em que estudam. Ficamos orgulhosos dos nossos alunos por 
toda dedicação aos estudos.
Veja os resultados no gráfico abaixo:
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Antônio Henrique Mello
Bolsista no Colégio Leonardo 
da Vinci, Antônio já é destaque 
entre os colegas dando aulas 
particulares de matemática 
para os outros alunos da 
escola.

Elisa Harmmer
Bolsista na Escola da Ilha 
Novo mundo, a Elisa venceu 
um concurso de frases do 
dia das mães. Sua frase foi 
a mais votada pelos alunos, 
pais e professores.

Luiza Mattedi
Bolsista no Colégio Darwin, 
Luiza conquistou medalha de 
ouro na Olimpíada Canguru 
de Matemática, ficou em 1º 
lugar entre todos os alunos 
que cursam o 8º ano nos 
colégios Darwin do Estado.

Cleberson Santos
Bolsista na escola São 
Domingos, Cleberson 
conquistou medalha de 
prata na Olimpíada Inter-
nacional Matemáticas Sem 
Fronteiras. Ele se destacou 
nesta olimpíada, que é 
uma das mais importantes 
competições interclasses 
do mundo.

Gustavo Littig
Bolsista na escola Múltipla 
Um prazer imenso foi ouvir 
o Gustavo Littig dizer que 
quando um colega da sua 
escola chegou falando que 
o pai havia pago R$ 1mil por 
seu tênis, ele prontamente 
respondeu “estou aqui 
para vencer pelo lápis, e 
não pelo tênis.” Eles estão 
representando muito bem 
os nossos valores.
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Demonstrativo Financeiro

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Conselheiros e Diretores do Instituto Ponte

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira do Instituto Ponte em 31 de 
dezembro de 2015. O desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, estão 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Wesley Cristian Marques
Contador CRC1ES009545/O-0
BAKER TILLY BRASIL-ES
Auditores Independentes
CRC2ES000289/O-5

Quadro 1
INSTITUTO PONTE
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Em Reais – R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrativo Financeiro

Quadro 2
INSTITUTO PONTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

O Relatório completo dos Auditores Independentes 
você confere no nosso site: 

www.institutoponte.org.br/relatorios
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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