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Edição comemorativa de 5 anos

5 ANOS DE HISTÓRIAS E RESULTADOS
Muito trabalho e dedicação somados a boas parcerias resultam em belas conquistas e muitas vidas transformadas.
Alcançamos grandes resultados nesses 5 anos e cada um deles é comemorado com todas as pessoas que nos apoiam
em continuar cumprindo nosso maior propósito: dar oportunidade de educação de qualidade para jovens de baixa
renda.
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NESSES 5 ANOS:

+450
parceiros (com doação
de recurso financeiro ou
de serviços)

+400

+65%

voluntários

dos alunos foram premiados
em olimpíadas acadêmicas

94%

8,6

dos alunos bolsistas
obtiveram média superior
a da sua turma no ano de 2018

é média dos alunos bolsistas
nas escolas particulares no
1º trimestre de 2019

+17

Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão do
3º Setor em 2018, na categoria Organizações de
Pequeno Porte. O objetivo é reconhecer e divulgar boas práticas de gestão de organizações sem
fins lucrativos em relação a transparência.

Prêmio Nacional Ozires Silva na categoria
Empreendorismo na Educação em 2016. O
prêmio que tem como objetivo reconhecer iniciativas inovadoras e sustentáveis.

(Avaliação Institucional de
Satisfação e Impacto realizada
pela equipe pedagógica do
Instituto Ponte em novembro
de 2018)

candidatos por vaga nos
processos seletivos
do Instituto Ponte

NOVOS ALUNOS A CAMINHO:
CRESCIMENTO DO INSTITUTO PONTE

RECONHECIMENTO NACIONAL

O Instituto Ponte foi a única ONG do Espírito
Santo reconhecida como uma das 100 melhores
do Brasil em 2018. Prêmio Nacional às instituições que se destacam pelo trabalho em prol da
sociedade com boas práticas de gestão e transparência.

é o índice de satisfação
de alunos e pais com o
Instituto Ponte, sendo
84% muito satisfeitos e
16% satisfeitos.

Número de alunos em dezembro:

135*

*previsão
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Nascemos para criar Pontes e alcançar jovens talentosos
que só precisam de uma oportunidade de educação para
transformar sua história.
Hoje, temos alunos provenientes de 11 municípios do Espiríto
Santo e no atual processo seletivo, também participaram
candidatos do interior de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
Nossa previsão é crescer 25% o número de alunos em 2019.

REDESENHE SUA MENTE E GERE IMPACTO E TRANSFORMAÇÃO
Os parceiros e a equipe do Instituto constroem a primeira Ponte de oportunidades para o aluno.
Ele a atravessa e, já do outro lado, começa a construir suas próprias pontes.
PROJETO BOM ALUNO VOLUNTÁRIO
Uma das ações que mais transforma os nossos alunos é o trabalho voluntário que
eles realizam em suas escolas públicas de origem. Desenvolvido desde 2017, este
projeto já trouxe resultados significativos. Ele impacta diretamente os alunos, que
vivenciam situações reais de trabalho, e a comunidade escolar, que, além dos
benefícios da ação, também se sensibiliza por meio da constatação de que
dedicação aos estudos faz toda diferença.

Felipe Cunha durante monitoria em sua antiga escola.

Um bom exemplo dos impactos deste trabalho pode ser medido por meio do aluno
Felipe Cunha, que desenvolve uma oficina de jogos de raciocínio com estudantes de
Educação Integral na EMEF Eber Louzada Zippinotti, em Vitória. Após uma aula
ministrada por ele, Felipe recebeu o seguinte depoimento da professora Nádia
Peres: “Quero parabenizá-lo pela aula de hoje. Os alunos gostaram muito. (...)
Conversamos sobre a questão da atenção, do raciocínio, da dedicação, e sua aula foi
um ponto de partida para muita coisa. Nós estamos orgulhosos de você!”

LUIZA MATTEDI, NOSSA ALUNA
DIAMANTE HORS CONCOURS

CAIO RIBEIRO, UM MÉDICO QUE FARÁ
A DIFERENÇA

“QUANDO ingressei no Instituto Ponte,
em 2015, eu já gostava de estudar, mas
não tinha um rumo. O Instituto ajudou
a me encontrar no mundo, ampliar
meus horizontes e fazer muitos
amigos”. Estudiosa e apaixonada por

DEDICADO, sonhador e solidário desde
a infância. Assim é Caio, que nasceu e foi
criado em Conceição da Barra, em um
ambiente familiar no qual aprendeu
valores que o direcionaram a desejar
cuidar do próximo. “O Instituto Ponte

Matemática, Luiza é um exemplo de sucesso: vitoriosa em
olimpíadas acadêmicas (quatro medalhas de ouro, três de
prata e duas de bronze) ela foi, também, por dois anos
consecutivos, ‘Aluna Diamante’ do Instituto. Por todos esses
feitos, recebeu o título Hors Concours, dado à quem já foi
vitorioso tantas vezes que deixa de competir. “Hoje, tenho uma
visão positiva diante dos desafios, e me sinto mais segura. O
Instituto ajudou-me a compreender a mim mesma”. Luiza
cursa o ensino médio no IFES. Seu sonho? Estudar Engenharia
da Computação em uma faculdade no exterior.

me trouxe para Vitória, e essa mudança fez com que eu
começasse a vislumbrar outros horizontes e cidades para viver.
Vi que meu sonho era possível: ser médico. Com o Instituto
Ponte, confirmei minha verdadeira vocação. Quero ajudar as
pessoas e fazer a diferença no mundo”, assegura o jovem. Caio é
bolsista no Centro Educacional UP, e, em 2018, obteve o maior
rendimento da turma. No primeiro trimestre deste ano, fechou
com nota máxima 10 das 13 disciplinas que estuda.

EDUARDO GOMES, DE AJUDANTE
NA ROÇA A FUTURO ENGENHEIRO
ATÉ 2016, Eduardo sonhava em ser
contador, pois pelas novelas parecia
uma profissão bem interessante.
Morava com a mãe, o padrasto e o
irmão mais novo em Victor Hugo, zona
rural de Marechal Floriano, sem acesso
a internet antes de ingressar no Instituto Ponte, conciliava os
estudos ao trabalho de ajudar a família na plantação de
verduras e legumes. Tudo mudou quando, por meio de uma
medalha de prata na OBMEP, ele conheceu o Instituto Ponte. O
estudante, que ama poesia, superou as dificuldades iniciais
com o português: já no seu primeiro ano como bolsista no
Salesiano, ele conquistou o 2º lugar no Concurso de Redação
entre os alunos do ensino médio. Atualmente, o jovem tem um
novo sonho se prepara para o ENEM, com o propósito de
tornar-se Engenheiro.

LUIZ FELIPE KAMA, NOSSA PROMESSA
NA OLIMPÍADA INTERNACIONAL DE
MATEMÁTICA
ELE adora colecionar medalhas em
olimpíadas acadêmicas. Mas não é só
isso que o define: Luiz Felipe também
sonha cursar Engenharia Aeroespacial.
Sua paixão por competições o levou a
dedicar-se aos desafios. Resultado: sete medalhas de ouro, duas
de prata e duas de bronze em importantes olimpíadas. Ele
também é tricampeão na Olimpíada Florianense de Matemática.
Devido ao ouro conquistado na OBMEP 2018, quando ficou entre
os 15 melhores resultados em seu nível no Brasil, Luiz Felipe foi
convidado e participou de uma semana de treinamento no
Instituto de Matemática Pura e Aplicada em São Paulo,
preparando-se para a Olimpíada Internacional de Matemática.
Aluno do Instituto Ponte desde 2018, ele cursa a 1º série do
ensino médio no Centro Educacional Leonardo da Vinci.

Antônio Mello, nosso primeiro universitário!
Filho de uma auxiliar de caixa e de um impressor gráfico, Antônio entrou no Instituto em 2015, foi
bolsista no CE Leonardo da Vinci e é nosso primeiro aluno universitário!. Um ótimo desempenho e
esforço, somado a uma oportunidade de boa educação, o levou a ser medalhista em olimpíadas
acadêmicas nacionais. Conquistou um excelente resultado no ENEM e foi aprovado em 5º lugar no
curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Minas Gerais e em 2º lugar geral na Universidade Federal do Espiríto Santo para o 2º trimestre de 2019.

EVENTOS E PARCERIAS DO 1º SEMESTRE DE 2019
Instituto Ponte e Carolina Neves “Compartilhando Amor”
Em junho, a designer de joias capixaba, Carolina Neves, se juntou ao time de parceiros do Instituto e por meio do evento beneficente “Compartilhando Amor”, criou novas Pontes para nossos alunos. Conhecida por suas peças cheias de significado, lançou
uma versão de seu colar que remete a um terço, peça best-seller da marca e todas as joias vendidas tiveram seu lucro total revertido para o Instituto Ponte. Nosso carinho e agradecimento a Carolina e sua equipe pelo belo trabalho e ação.

Giulia Bachour, Bartira Almeida e
Carolina Neves.

Karla Christina Abad, Roberta Drummond,
Andreia Lopes e Maria Braga.

1º jantar beneficente
do Instituto Ponte

Ampliando
Horizontes

Em junho aconteceu um Jantar Beneficente do Instituto Ponte na Casa do
Chef , e paceiro, Juarez. Ele mostrou
sua solidariedade por meio de seu
mais conhecido talento: a culinária.

Amanda Pimentel e Chef Juarez
Campos com o presente feito pela
designer Aline Carneiro.

Renata França, Bartira Almeida, Renata
Malenza e Ana Paula Galeão.

O aluno Matheus Barcellos teve a
oportunidade de conhecer outro estado e
andar de avião pela primeira vez durante
uma visita a São Paulo! Para marcar sua
viagem, ele conheceu e almoçou com
Fábio Coelho, presidente do Google Brasil.

Matheus Barcellos e Fábio Coelho.

Carolina Neves e
Flávia Almeida.

BNI-ES
é Ponte!
Em março, o Instituto Ponte se apresentou para o grupo do Business Network
International-ES, além disso, o valor das
inscrições deste evento foram revertidas em doação para o Instituto.

Verônica Lopes, Caio Ribeiro e
Rodrigo Bernardi.

Visitas que constroem Pontes
O Instituto também recebeu visistas mais que especiais, pessoas como o Ricardo Roldão, do Atacado Roldão, Cássio Rocha da
AeC, Marco Antônio da Patrus Transporte, Ricardo Tavares do Instituto Café Solidário e o empresário Marcus Buaiz, que acreditam
no nosso propósito e chegam para somar nessa caminhada em busca de um amanhã mais justo através da educação.

Ricardo Roldão e equipe do Roldão Atacadista,
Renata Campos e alunos do Instituto Ponte.

Cássio Rocha da AeC, Marco Antônio da Patrus e
Ricardo Tavares do Instituto Café Solidário.

Marcos Buaiz e os alunos da turma José Antonio Pignaton.

O INSTITUTO PONTE É POSSÍVEL GRAÇAS A VOCÊS!
PATROCINADOR COTA PRATA

PATROCINADOR COTA OURO

APOIADORES DE ALUNOS

PATROCINADOR COTA BRONZE

ESCOLAS PARCEIRAS

APOIADORES

SEJA PONTE!

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO:
01/01/2019 a 31/03/2019

Cotas de Patrocínio:

COTA OURO (9 alunos)
R$ 86.400,00/ano
COTA PRATA (6 alunos)
R$ 57.600,00/ano
COTA BRONZE (3 alunos)
R$ 28.800,00/ano
www.institutoponte.org.br/contribua/

R$100,00*

R$150,00*

R$250,00*

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

AULAS DE MAT/PORT

R$330,00*
MATERIAL
+ TRANSPORTE

R$480,00*

R$800,00*

MATERIAL
+ AULA MAT/PORT

UM BOM ALUNO

*Os valores acima referem-se a doações mensais.
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