RELATÓRIO TRIMESTRAL
JULHO A SETEMBRO DE 2018

O Instituto Ponte comemorou o 4º aniversário com muitas histórias de inspiração!
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O Instituto Ponte acredita na transformação!
E chegar aos 4 anos signiﬁca que temos uma
rede de pessoas que também acreditam que
a educação é o caminho para o Brasil que
queremos. Em setembro reunimos parceiros,
amigos, voluntários, alunos, familiares e

equipe para celebrar todo esse tempo de
trabalho e conquistas do instituto. Tivemos a
presença de Lélia Wanick Salgado e
Sebastião Salgado, fundadores e diretores da
Amazonas Imagens e do Instituto Terra, de
Gustavo Torres, aluno da Universidade de

Stanford e de Bruno Elias, presidente da
Eleva Educação. Eles contaram um pouco
sobre sua trajetória e destacaram a
importância da educação. Agradecemos
muito a cada parceiro por permitir que o
Instituto Ponte continue impactando vidas.

Alunos do Instituto Ponte.
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É uma honra falar do Instituto Ponte, que traz no próprio nome a sua essência maior: unir oportunidades, entrelaçar
caminhos, tornar-se algo a mais na vida de jovens que vislumbram chances de uma vida acadêmica de excelência. O
Colégio Salesiano Jardim Camburi ﬁrmou parceria com este renomado Instituto pelo competente trabalho desenvolvido.
Como Diretora Pedagógica, testemunho, diariamente, a dedicação e a responsabilidade dos estudantes que acolhemos do
Instituto Ponte cujas diﬁculdades vivenciadas constituem força para vencerem por meio do compromisso com os estudos.
São alunos que se destacam também como pessoas de bem. O Instituto Ponte confere valor às ações que realiza,
unindo-se, em sinergia de propósitos, aos colégios parceiros, visando ao crescimento promissor dos educandos
participantes que, apesar das desigualdades sociais, sonham em construir novos aprendizados.

Torres.

A parceria ﬁrmada com o Instituto Ponte é motivo de
orgulho para o Centro Educacional Primeiro Mundo. Temos o
objetivo de promover a inclusão social e o desenvolvimento
integral dos indivíduos por meio de uma educação de
excelência. Nossa responsabilidade social visa transformar
realidades, oferecendo, dessa forma, um futuro melhor para
esses estudantes e, consequentemente, uma sociedade mais
justa e igualitária. Conte conosco!
Eduardo Regis Cardoso
Diretor do Centro Educacional Primeiro Mundo

Rita de Cássia Moulin Allemand
Diretora do Colégio Salesiano Jardim Camburi

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

* Os valores acima referem-se a doações mensais.

Vem mais alunos por aí!

Seleção em andamento para o Programa Bom Aluno Capixaba.
O processo seletivo para a turma 2019 do
Programa Bom Aluno Capixaba está em
andamento. Foram mais de 500 candidatos
inscritos!
O resultado da seleção sairá em dezembro.
Novos sonhos estão chegando no Instituto.

O aluno Arthur Pansini auxiliando uma
candidata durante prova.

As provas foram aplicadas para alunos do
6º e 7º ano do ensino fundamental.

INSTITUTO PONTE NO 2º FÓRUM IEL DE GESTÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO:
01/01/2018 a 31/06/2018

Tivemos a grande oportunidade de participar da segunda edição do
Fórum IEL de Gestão de 2018, que reuniu as principais lideranças
empresariais e de instituições de apoio ao desenvolvimento
econômico e social do Espírito Santo. O evento deste ano teve como
objetivo discutir o tema “Propósitos e Pessoas na Construção de
Resultados” e contou com a participação do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso. Bartira Almeida pôde apresentar o Instituto Ponte
e a Larah Lethicia contou sua história como aluna do Instituto.
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Bartira Almeida e Larah Dias
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Não jogue esse impresso em vias públicas!

O governador do estado do ES, Paulo
Hartung, Bartira Almeida, presidente do
Instituto Ponte e o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso.

