
RELATÓRIO TRIMESTRAL  
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017 

JÁ SOMOS  85 ALUNOS E 58 JÁ SÃO BOLSISTAS NAS MELHORES ESCOLAS DO ESTADO!

Este ano foi muito importante para o Instituto Ponte e estamos fechando 2017 com grandes conquistas. Temos 85 alunos talentosos sendo 
beneficiados pelas Pontes que construímos e 58 são bolsistas nas melhores escolas do estado: CE Agostiniano (1 bolsista), CE Charles Darwin 
(5 bolsistas), CE Leonardo da Vinci (6 bolsistas), CE UP (5 bolsistas), CE Primeiro Mundo (6 bolsistas), Colégio Marista (5 bolsistas), Colégio Salesiano 
(4 bolsistas), Escola Crescer PHD (4 bolsistas), Escola da Ilha Novo Mundo (3 bolsistas), Escola Monteiro (7 bolsistas), Escola Múltipla (4 bolsistas), Escola 
Sagrado Coração de Maria (1 bolsista) e Escola São Domingos (5 bolsistas), Rede Alternativo (3 bolsistas).

8,6 FOI A MÉDIA DOS ALUNOS BOLSISTAS
 NAS ESCOLAS PARTICULARES REGULARES EM 2017!

    

* Os valores acima referem-se a doações mensais.

R$100,00*
 ALIMENTAÇÃO 

R$150,00*
  TRANSPORTE

 R$250,00*
  AULAS DE  MAT/PORT

   R$330,00*
 MATERIAL + TRANSPORTE

     R$480,00*
 MATERIAL + AULA MAT/PORT

   R$800,00*
            UM BOM ALUNO

Faça parte do Instituto Ponte e contribua com o futuro. Acesse www.institutoponte.org.br/contribua

RESULTADOS 2017

“Pontes propiciam travessias, favorecem aproximações, eliminam barreiras. O Instituto Ponte, de mansinho, tem 
explorado margens ou cumes, aberto porteiras ou portas, diminuído obstáculos e criado caminhos. No Da Vinci, 
atuando em espírito de parceria, oferecemos aos alunos selecionados pelo Ponte uma perspectiva de trilhar 
outros caminhos – em uma estrada provisória durante a qual se preparam para prosseguir. Já faz um tempo que 
esse alunos, como fazem as águas pulsantes, correm sobre nossos vales/margens limpando ou ciliando o entorno, 
interagindo com o já instituído. Estar com o Ponte representa para nós caminhar colaborativamente rumo a um 
mundo melhor, no qual oportunidades, mesmo que oferecidas a poucos (mas que delas se apropriam com garra 
e perseverança),  iniciem mudanças significativas, frente a tantas necessidades/carências. E que sirvam de 
inspiração para outras iniciativas. Tem sido um prazer fazer parte da trajetória do Ponte. 
Que sejam tempos promissores, na linha do que o Ponte tem demonstrado, dando um exemplo de 
comprometimento em meio à crise ética que mergulha nosso país nas sombras. Um lampejo de esperança.”

Maria Helena Pignaton
Diretora do CE

 Leonardo da Vinci

Eduardo Gomes, aluno oriundo de Marechal Floriano, já 
alcançou grandes conquistas em sua nova escola. Em março 
de 2017, em sua primeira atividade avaliativa de redação 
tirou zero por não conhecer as regras linguísticas. Seis 
meses depois, demonstrou superação e garra ao se tornar 
finalista do 1º Concurso de Redação São Francisco de Sales 
do Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória.

Eduardo e o diretor Edson 
durante entrega do certificado.

História de superação e garra:

Larah e João Victor Morais foram destaque 
na Olimpíada Brasileira de Física esse ano. 
Ambos foram classificados para a etapa 
nacional, última fase, da OBF. Ela a única do 
ensino fundamental do CE Leonardo da 
Vinci e ele o único aluno do Colégio 
Marista.

60 alunos 
estudaram
inglês em

 2017!

Depoimento:

Reconhecimento Nacional!

23 alunos* foram premiados em 
Olimpíadas Acadêmicas 
em 2017:

3 medalhas de ouro
8 medalhas de prata
5 medalhas de bronze
11 menções honrosas.

*Três alunos conquistaram mais de um prêmio nas olimpíadas.



Teve muita inspiração no 3º aniversário do Instituto Ponte
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PATROCINADORES COTA PRATAPATROCINADORES 
COTA OURO

PATROCINADORES COTA BRONZE

APOIADORES DE BONS ALUNOS ESCOLAS PARCEIRAS

APOIADORES

Tivemos uma noite memorável para o Instituto Ponte em outubro, comemoramos mais um ano de muito trabalho e conquistas. Recebemos o 
campeão mundial Raí, falando sobre seu trabalho social na Fundação Gol de Letra, na qual é co-fundador. Os convidados também foram 
inspirados com histórias de nossos alunos e suas famílias e com uma mesa-redonda que abordou o tema “educação”, que contou com a 
presença dos parceiros: Haroldo Santos, Remegildo Gava, Rogério Salume, Fabrício Silva e da aluna Larah Lethícia.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO: 01/01/2017 A 30/09/2017
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Rogério Salume, Raí e Remegildo Milanez. Bate-papo sobre educação. Patrocinadores e parceiros que fazem nosso 
trabalho ser possível.

Teve muita inspiração no 3º aniversário do Instituto Ponte

ALUNOS “DESTAQUE” E “DIAMANTE” 2017

Currículo dos alunos premiados:

Luiza Mattedi: 1º lugar “Diamante”

Premiações 2017:
1. Ouro na OBA.
2. Prata na olimpíada Canguru Matemático.
3. Bronze OBMEP.
2. Participação na segunda fase da OBF.
3. Participação na segunda fase da OBQJ.
6. Participação na OBM.

Eduardo Gomes: 1º lugar “Destaque”

Premiações 2017:
1. Finalista de concurso de redação 
do Colégio Salesiano Forte São João.

Valores que destacam:
1º Gratidão;
2º Evoluir sempre;
3º Ajudar uns aos outros.

MUITO OBRIGADO!
A vocês parceiros, apoiadores e voluntários que estiveram construindo Pontes 
com a gente em 2017. Graças a essa rede de solidariedade é possível impactar 
muitas vidas e transformar o amanhã. Obrigado por este belo ano!

Alunas “Diamante” de 2017: Larah Lethícia (2º lugar),
Luiza Mattedi (1º lugar) e Luiza Rubim (3º lugar). 

Alunos “Destaque” foram: Gabrielly Silva (2º lugar), 
Eduardo Gomes (1º lugar) e Heloisa Oliveira (3º lugar).


