
Nossos alunos são encaminhados 
para excelentes escolas privadas da 
Grande Vitória. Encerramos o ano 
de 2016 com 38 alunos com bolsa 
integral no Centro Educacional Charles 
Darwin, Centro Educacional Leonardo 
da Vinci, Centro Educacional Primeiro 
Mundo, Colégio Salesiano, Escola da 
Ilha Novo Mundo, Escola Monteiro, 
Escola Múltipla e Escola São Domingos.

RELATÓRIO TRIMESTRAL
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016

É campeã! 
Em 2016, 

nossa aluna 
Luiza Mattedi 

fi cou em 1º 
lugar entre os 290 

alunos do 8º ano,  de 
todas as unidades do Darwin, por 

conquistar medalha de ouro na Olimpíada 
Canguru de Matemática. Foi medalha de 

prata na Olimpíada Brasileira de Astronomia 
e, em 2015, ouro na Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas.

2016, um ano de ótimos resultados e grandes conquistas!

Somos uma seleção de campeões! Encerramos o ano com 58 alunos benefi ciados por nossos programas.

Todos os alunos estudam Inglês, 
desde o momento que entram 

para o Instituto Ponte, nas 
escolas de idiomas CNA e Point.

“O trabalho do Instituto Ponte é 
magnífi co. No Brasil, tem muita gente 
com muito talento, porém adormecido, 
e o que esses talentos precisam é 
encontrar oportunidade, apoio 
e força. A Educação é o único 
caminho para o país se tornar 
uma sociedade mais justa. A 
Wine e todo o time se sentem 
muito felizes e orgulhosos 
por participar de 
um projeto como 
esse”.
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Mais uma grande conquista, fruto de muita dedicação e seriedade na 
gestão dos nossos programas. Somos inscritos no Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente sob o nº0957/2016.

FOMOS APROVADOS JUNTO AO CONCAV

Faça parte do Instituto Ponte e contribua com o Futuro. Acesse nosso site e saiba como!
 www.institutoponte.org.br/contribua



2016 TAMBÉM FOI 
UM ANO DE GRANDES 

REALIZAÇÕES:

OFICINA DE BOAS MANEIRAS
com Luciana Almeida

VISITA AO INSTITUTO TERRA 

Nossos alunos tiveram seus sonhos 
realizados, além de viverem na prática 
a profi ssão que tanto almejam seguir.

Promovemos uma ofi cina de boas 
maneiras com Luciana Almeida. Através 
de atividades lúdicas, foram abordados 

temas como: apresentação pessoal, 
cumprimentos, comportamento à mesa, 
etiqueta em comemorações e ocasiões 
diversas, vestimentas, posturas, etc...

Viajamos até Aimorés/MG para conhecer o 
Instituto Terra. Além de realizarem o sonho de 
andar de trem pela primeira vez, nossos alunos 
aprenderam sobre o processo de recuperação 
ambiental e o desenvolvimento sustentável da 

Mata Atlântica
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Luis Filippe conheceu o trabalho 
de um Engenheiro através 

do Bruno e do Gledyson, da 
Transpetro

Graças ao Carlos Eduardo, o João 
Victor aprendeu ainda mais sobre 
TI na empresa Nexa Tecnologia

Eduarda conheceu o escritório 
de advocacia Bergi Advogados 

Associados

Rogerio Salume e sua fi lha Luana 
levaram a Giovanna ao parque de 

diversões Play City

Graças à Dra. Liliana, nossa aluna 
Larah realizou o sonho de assistir 

a uma cirurgia

Os futuros Engenheiros João 
Victor e Pedro Ivo conheceram 

a Arcelor Mittal graças à Herta e 
ao Servino

Victória e Enny acompanharam 
os bastidores da gravação do 

telejornal ESTV 1ª edição

Kauãh acompanhou a realização 
de vários exames por imagem na 

Multiscan, graças à Dra. Maria 
Ângela

Mateus viveu um dia como Ofi cial 
do Exército com o João Roberto,  

no 38º Batalhão de Infantaria

Laryssa e Thallis foram 
Veterinários por um dia com toda a 
equipe do Vilha Velha Pet Hospital

A Valeska sonha em ser Médica 
e passou um dia inteiro no 

Hospital Estadual de Urgência e 
Emergência

A Lorena realizou o sonho da Giulia 
e a levou para conhecer a rotina de 

trabalho de uma Juíza


