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Celebrando 2 anos com histórias inspiradoras
No dia 24 de setembro, o Instituto Ponte celebrou seus 2 anos com histórias 
inspiradoras. Mediado por Usiel Carneiro, promovemos um super bate-papo 
com convidados mais que especiais: Tabata Amaral, aluna da rede pública 
da periferia de São Paulo, formada em Ciências Políticas e Astrofísica 
pela Universidade de Harvard; Lucas Coutinho, estudante capixaba pré-
selecionado no programa Village to Raise a Child da Universidade de Harvard 
por desenvolver um projeto de detecção do câncer; e Wagner Estevam, aluno 
do Instituto Ponte que sonha grande e não mede esforços para construir um 
futuro brilhante.

Nossos ilustres convidados: Lucas Coutinho,  
Wagner Estevam, Tabata Amaral e Usiel Carneiro.

O público lotou o Anfiteatro do Centro Educacional Leonardo da Vinci 
para ouvir histórias inspiradoras.

São dois anos de muito trabalho, dedicação e parcerias que trazem 
grandes resultados. Graças à união da equipe, voluntários, solidariedade 
dos parceiros e do empenho dos nossos Bons Alunos, estamos juntos 
trilhando um caminho de sucesso e realizações. “Nós construímos pontes 
para impactar vidas. Hoje o aniversário é nosso, mas o maior presente é 
saber que existem pessoas que acreditam no nosso trabalho e no poder 
transformador da educação. Gratidão!”, declarou Bartira Almeida, Diretora 
do Instituto Ponte. Para os próximos anos, seguiremos trabalhando duro 
para lapidar cada vez mais diamantes descobertos.

Nossos Bons Alunos agradecem aos apoiadores do 
 Instituto Ponte por esses dois maravilhosos anos.

Fique por dentro de todos os detalhes do que rolou nesse 
evento emocionante, além de todo o trabalho realizado 
pelo Instituto Ponte entre maio de 2015 e junho de 2016,  

através do nosso relatório de atividades.
Acesse nosso site e confira! 

www.institutoponte.org.br/relatorios/

RelatóRio de atividades

“Sou motivada a contribuir para que os sonhos desses jovens se tornem realidade. Contribuo para que eles 
se transformem em adultos e profissionais responsáveis e multiplicadores dos valores com os quais se 
comprometem a ter através do Instituto Ponte.” Maria Cristina Alvarenga Taveira

“Quando estou no Instituto Ponte, bebo na fonte de energia revigorante e 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.” Ana Lúcia Wernersbach Lima

“O que me apaixona no Instituto Ponte é ver que com carinho, trabalho e dedicação conseguimos 
proporcionar igualdade de oportunidade a mentes brilhantes. Quem tem acesso a educação de 
qualidade, jamais será a mesma pessoa.” Cecília Brito Monteiro

ALUNOS PREMIADOS DO INSTITUTO PONTE - 2015 E 2016
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas - 2015
1. Allanis Catharina Pimenta Corrêa • Menção Honrosa
2. Antônio Henrique Santana de Mell • Prata
3. Eduardo Gomes Lopes • Menção Honrosa
4. Isabella dos Santos de Amorim • Menção Honrosa
5. João Victor Alves de Almeida • Menção Honrosa
6. João Victor Morais Coimbra de Brito • Menção Honrosa
7. Larah Letícia Dias Pastro • Menção Honrosa
8. Lourdes Maria Gomes • Menção Honrosa
9. Lucas Belique Sangali • Bronze
10. Luiza Mattedi • Ouro
11. Maria Júlia Luxinger Fernandes • Menção Honrosa
12. Mylena Alice Rezende Rodrigues • Menção Honrosa
13. Pedro Ivo Amaral Lima • Menção Honrosa
14. Priscila Falcão dos Santos • Menção Honrosa 
15. Thallis Paulo Barros • Menção Honrosa

Olimpíada Brasileira de Astronomia - 2016
1. Luiza Mattedi • Prata
2. Marlon Borges dos Santos • Prata 
3. Matheus Barcellos Santos Leite • Bronze
4. Victória Dias Santos Barbosa • Bronze

Olimpíada Canguru de Matemática - 2016
1. Luiza Mattedi • Prata

Olimpíada Internacional de Mathematiques Sans Frontières - 2016
1. Cleberson dos Santos L. da Victória • Prata

Olimpíada Brasileira de Matemática - 2015
1. Antônio Henrique Santana de Mello • Menção Honrosa

Olimpíada Canguru de Matemática – 2015
1. Eduardo Gomes Lopes  • Ouro

Ser voluntário não é uma questão apenas de doar, é principalmente receber o sorriso de volta, o abraço,  carinho 
e enxergar o brilho no olhar daqueles que ajudamos. É muita satisfação fazer algo que vai mudar a vida de todas 
aquelas crianças, que são o nosso futuro.” Roberta Trés de Carvalho Abaurre

Larah Pastro ingressou na turma 
Sebastião Jayme de Almeida, em 

2016, e surpreendeu a todos por ser 
autodidata em inglês. Isso mesmo, 
Larah aprendeu sozinha o idioma 

assistindo a séries e filmes, e através 
da internet. Em seu primeiro teste 

de nivelamento, na escola de inglês 
parceira Point, foi aprovada para uma 

turma de nível intermediário. You go girl!



visita à aRceloRmittal: conhecendo o mundo do aço
Encantamento e conhecimento marcaram a 
visita dos alunos do Programa Bom Aluno 
Capixaba na ArcelorMittal, em junho. Um 
passeio enriquecedor que expandiu o olhar 
dos alunos sobre o mundo do aço. Além de 
conhecerem o Centro de Educação Ambiental, 
fizeram uma visita panorâmica à área 
industrial e viram de perto as principais etapas 
do processo de produção do aço. Complementando o conteúdo curricular 

com atividades práticas.

PedRa azul: uma viagem Pelas montanhas caPixabas
Nossos Bons Alunos viveram grandes 
aventuras durante as férias de julho. Em 
viagem à região mais charmosa da serra 
capixaba, conheceram a Pousada Rabo 
do Lagarto, única pousada do ES que faz 
parte da Associação de Hotéis Roteiros de 
Charme. Além disso, também visitaram o 
Sítio dos Palmitos e fizeram uma incrível 
cavalgada ecológica montados em cavalos 
noruegueses da raça Fjord, na Fjordland.Um passeio cultural com direito a muita diversão!

Entre para o time de apoiadores do Instituto Ponte, contribua  
com a formação de Bons Alunos e transforme vidas. SAiu nA mídiA!

Nosso bom aluno Capixaba Wagner estevam 
barcelos da silva foi notícia na rede tribuna. e 
o mais curioso foi que o próprio Wagner entrou 
em contato com a emissora para contar sua 
história de vida e acabou sendo pauta para esta 
emocionante reportagem. Confira a reportagem em:  
www.institutoponte.org.br/noticia/historia-de-vida-
do-bom-aluno-do-instituto-ponte-wagner-estevam/

Demonstrações Financeiras 
Período de 01/01 a 30/06/2016

Diretora Presidente
bartira Gomes de almeida
Tesoureira
delva Gomes de almeida
Secretária
magali de Freitas Pereira magioni

DIRETORIA CONSELHO FISCAL
allan azevedo salim

domingos Gomes de azevedo

Paulo Gesu tasso

av. Fernando Ferrari, 1080, sala 604
ed. américa Centro empresarial (torre central)
mata da Praia, Vitória, espírito santo
tel.: (27) 2233-6363

www.institutoponte.org.br

INSTITUTO PONTE
CNPJ: 21.181.264/0001-69
organização de sociedade Civil de Interesse Público
osCIP. Publicação no d.o.u. de 28/10/2015

*doações em serviço (sem desembolso)

doações em espécie

RECEITAS OPERACIONAIS 1.010.143,18

613.733,30

323.069,03
290.664,27

DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS INSTITUTO PONTE

doações em serviços/espaço físico 

doações em espécie

396.409,88

169.705,87
226.704,01

 DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PROGRAMAS 

doações em mensalidades escolares/ serviços/
espaço físico/uniformes 

despesas administrativas (49.046,05)

(284.738,14)serviços/divulgação e captação - Pro bono*

tarifas bancárias (2.280,71)

(5.032,69)taxas de intermediação (cartão de crédito) 

RESULTADO BRUTO 648.089,67

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO 308.235,39

DESPESAS OPERACIONAIS  (333.784,19)

DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS (6.070,09)

educação Programa bom aluno/Primeira Chance

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (362.053,51)

(134.321,37)

(227.732,14)educação Programa bom aluno/ 
Primeira Chance - Pro bono* 

acesse nosso site www.instituoponte.org.br/contribua e conheça nossas formas de contribuição.

agradecemos a todos os nossos nossos apoiadores, parceiros e patrocinadores - pessoas físicas e jurídicas.  
Graças a vocês construímos pontes e transformamos vidas.

PatRocinadoRes cota PRata

aPoiadoResaPoiadoRes de bons alunos

PatRocinadoRes cota bRonze

escolas PaRceiRas

1.243,31rendimentos aplicações Financeiras 


