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Aula Inaugural 2016

Convidados prestigiando o evento no 
Teatro do Sesi.

          A noite de 14 de junho de 2016 ficará marcada na vida de todos que estiveram presentes na aula inaugural dos novos alunos do Instituto Ponte, 
a turma Sebastião Jayme de Almeida. O nome é uma homenagem ao pai da Diretora Bartira Almeida, “a quem me ensinou a pensar no próximo, a 
enxergar o lado positivo das pessoas e ter paixão pelo o que se faz”. Foi um momento de muita gratidão para os primeiros alunos do Programa, equipe, 
voluntários, convidados e principalmente para as famílias e a nova turma do Instituto Ponte.

        Para abrilhantar a noite, o evento contou com a presença do PHD César Camacho, criador da Olimpíada Brasileira de Matématica que compartilhou 
sua trajetória inspirando os presentes com seu trabalho. Destaque para a Fernanda Siqueira - hoje advogada e que já integrou o Programa de Belo 
Horizonte -, ao aluno Cleberson Santos e a Lizeni Sena - mãe do aluno Mateus - que emocionaram e incentivaram a todos com suas histórias. Aos 
demais responsáveis por tornar esse evento tão emocionante, gratificante e memorável, nosso muito obrigado.

Convidado especial, o Professor Cesar 
Camacho, criador da Olímpiada Brasileira 
de Matemática.

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

Bolsistas do Instituto Ponte: Darwin (Luiza e Pedro), Múltipla (Mateus, Valeska e Gustavo), Primeiro Mundo ( Maria Júlia e Isabella), São Domingos (Bruna, Giulia, 
Cleberson e Matheus), Salesiano (Victória), Leonardo da Vinci (Marlon e Antônio) e Escola da Ilha (Enny e Elisa).

Site do Instituto Ponte de cara nova
O site do Instituto agora está mais completo e informativo. Além de 
acompanhar os Programas, como contribuir, notícias e eventos, você 
também pode acompanhar o desenvolvimento de todos os Bons Alunos 
Capixabas. 

www.institutoponte.org.br/alunos

Homenageado, equipe, voluntários e 
alunos do Instituto Ponte.

Adriana Sperandio, secretária de 
educação da PMV e o aluno Cleberson 
Santos.

Aluno Mateus Sena, sua mãe Lizeni e 
José Armando Campos.

Fernanda Siqueira e Haroldo Rocha, 
secretário de educação do Espirito Santo.

Alunos da turma Sebastião Jayme de Almeida.
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Agradecemos a contribuição dos nossos patrocinadores, apoiadores e parceiros.
Juntos criamos pontes e transformamos vidas.

1. RECEITAS	  OPERACIONAIS 714.200,17
1.1 DOAÇÕES	  VOLUNTÁRIAS	  INSTITUTO	  PONTE 471.302,97

Doações	  em	  espécie 326.568,84
Doações	  Campanha	  "Multiplicando	  Felicidades" 10.280,13
Doações	  em	  serviços/uniformes/espaço	  físico 115.722,00
Doações	  em	  bens 18.732,00

1.2 DOAÇÕES	  VOLUNTÁRIAS	  PROGRAMA	  BOM	  ALUNO 240.677,20
Doações	  em	  espécie	   191.978,80
Doações	  em	  serviços/uniformes/espaço	  físico 48.698,40

1.3 DOAÇÕES	  VOLUNTÁRIAS	  PROGRAMA	  BOM	  ALUNO 2.220,00
Doações	  em	  serviços 2.220,00

2. CUSTOS	  E	  DESPESAS	  OPERACIONAIS	  COM	  PROGRAMAS 175.050,56
Educação	  (Programa	  Bom	  Aluno)* 124.132,16
Educação	  (Programa	  Bom	  Aluno)	  -‐	  Pro	  Bono** 48.698,40
Educação	  (Primeira	  Chance)	  -‐	  Pro	  Bono** 2.220,00

3. RESULTADO	  BRUTO 539.149,61

4. CUSTOS	  E	  DESPESAS	  OPERACIONAIS 229.143,95
Administrativas	  Gerais 113.421,95
Administrativos	  Gerais	  -‐	  Pro	  Bono** 115.722,00

5. DESPESAS/RECEITAS	  FINANCEIRAS 1.797,14
Instituto	  Ponte 916,43
Programa	  Bom	  Aluno 880,71

6. SUPERÁVIT/DÉFICIT	  DO	  PERÍODO 308.208,52
*ATIVIDADES	  DO	  PROGRAMA	  BOM	  ALUNO	  INICIADA	  EM	  01/07/2015

**	  DOAÇÕES	  EM	  SERVIÇOS	  (SEM	  DESEMBOLSO)

DEMONSTRAÇÕES	  CONTÁBEIS	  31.12.2015

“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 Judiace

Conhecendo os bastidores
da Rede Tribuna

   Com muito entusiasmo os alunos  do Instituto 
visitaram a sede da Rede Tribuna. 

Os alunos conheceram os setores do Estúdio 
da TV, da Rádio e do Jornal. Tiraram muitas 
fotos, dúvidas e puderam conhecer bem 
de perto as peculiaridades do universo da 
comunicação, enriquecendo o aprendizado e a 
diversão dessa turma. 

Alunos visitam a galeria OÁ

Os alunos do Instituto Ponte tiveram uma 
manhã animada e inspiradora na galeria de 
arte OÁ.

A anfitriã foi a Thais Hilal, proprietária da galeria, 
que guiou os alunos, explicou sobre  as obras 
que estavam expostas e apresentou o acervo 
onde se encontram as que não estão expostas 
atualmente. Os jovens ficaram encantados 
com esse mundo artístico mostrado pela Thais. 

Muito conhecimento sendo absorvido pelos nossos 
alunos.

Alunos sabendo detalhes dos bastidores do Telejornal 
da Tribuna.

Média dos alunos bolsistas
Nossos alunos estão dando um show! No 1º 
trimestre de 2016 das escolas particulares e 
ainda em fase inicial de adaptação, muitos 
deles já estão com notas acima da média da 
turma. Veja os resultados no gráfico abaixo: 

Demonstrações Financeiras - 31/03/16


