RELATÓRIO TRIMESTRAL
ABRIL A JUNHO DE 2020

O QUE O INSTITUTO PONTE TEM FEITO NA PANDEMIA?
AULAS REMOTAS
As aulas de português, matemática, desenvolvimento pessoal e hábitos de estudos tornaram-se
remotas desde o dia 17/03 por meio de plataformas digitais. Conseguimos 100% de possibilidade
de acesso dos alunos e uma média de 90% de presença.
AÇÃO EMERGENCIAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS
Em maio, realizamos uma pesquisa e descobrimos que: 52% das famílias tiveram a renda
diminuída durante a pandemia, 30% das famílias o pai e/ou mãe perderam o emprego após o
início da pandemia, 29% receberam o auxílio emergencial do governo e 5% estão sem nenhuma
renda. Conseguimos boas parcerias para doação de cestas básicas, material de limpeza e outros
recursos.
RODAS DE CONVERSA COM OS PAIS
Estamos realizando momentos de acolhimento, por meio das rodas de conversas online que
estão ocorrendo duas vezes por mês com os pais. O objetivo não é somente substituir os
encontros que já ocorriam periodicamente, mas também para contribuir nos desafios do novo
contexto.

Estruturamos todos os alunos para que as
aulas do Instituto, das escolas regulares e de
inglês fossem realizadas, minimizando o impacto da pandemia em suas rotinas de estudos.

PROJETOS DE ENRIQUECIMENTO: MENTORIA, ALUNO EMPREENDEDOR E
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
Projetos importantes para a construção do Projeto de Vida e de Carreira dos alunos estão com as
atividades em andamento, principalmente com o envolvimento generoso de voluntários. Estes
realizam reuniões e interações virtuais com os alunos, mantendo-os ativos e esperançosos com o
futuro.
LIVES COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS
Instigamos alunos a produzirem Lives usando as redes sociais do Instituto. Eles têm demonstrado
sabedoria, conhecimento e principalmente, representam muito bem o Instituto e nossos valores
em assuntos como Enem, atividades durante a quarentena e olimpíadas acadêmicas.

Além de cuidar dos nossos alunos, estamos
apoiando e acompanhando suas famílias
através de atendimentos e rodas de conversa
online, e doações de cestas de alimentos.

BOLSISTAS NAS ESCOLAS PARCEIRAS REGULARES E DE INGLÊS
Seguimos acompanhando e apoiando os bolsistas em suas escolas regulares e de inglês. A
parceria com as equipes pedagógicas das escolas foi fundamental para que alcançássemos 100%
de produtividade de nossos alunos.
ACOMPANHAMENTO PSICÓLOGICO
A equipe tem se esforçado para orientar e cuidar dos alunos, tendo o número de atendimentos
individuais triplicados nos últimos meses. Zelar pelo fortalecimento emocional deles tem sido
uma ação primordial nesse momento.
Nada substitui a presença física de nossos alunos e nem o contato próximo com toda a
comunidade IP, mas, seguimos firmes no propósito de impactar vidas por meio da educação.

Nossa aluna é semifinalista do "Pequenos Gênios" do
Caldeirão do Huck na Rede Globo

Ana Luiza é de Alfredo Chaves e
está representando muito bem
o Instituto e o Espírito Santo.
Acesse: www.institutoponte.org.br

Ana Luiza Zucolotto de 13 anos, foi
classificada para a semifinal do
quadro “Pequenos Gênios” do
programa global Caldeirão do
Huck. As provas testam a inteligência e a capacidade lógica dos
participantes e Ana, junto com sua
equipe Fênix, deu um show no dia
23 de maio. A capacidade de
memória e raciocínio dela encantou
a todos e nos deixou orgulhosos.

Os alunos Pedro Ivo (vestibulando) e
Antônio Mello (nosso primeiro universitário)
durante o bate-papo sobre o ENEM.

Fomos classificados para a 2ª Fase do Prêmio
Nacional Melhores Ongs do Brasil
O Instituto está participando da
seleção para o prêmio nacional
“100 Melhores ONGS do Brasil” do
Instituto Doar novamente. Trilhando o caminho certo, fomos classificados para a segunda e mais
importante fase do prêmio, onde
toda a estrutura organizacional é
avaliada. Todos na torcida para o
Instituto Ponte ser tricampeão!

Maria Cristina, Verônica e
Meirielly representando o
Instituto no prêmio de 2019.

Os valores abaixo referem-se a doações mensais.

21 ALUNOS VESTIBULANDOS EM 2020
Sonhos e esperanças sendo desenhados pela
dedicação dos alunos e o apoio de parcerias
especiais. As escolas parceiras Alternativo, Crescer
PHD, Darwin, Leonardo da Vinci, Marista, Monteiro,
Múltipla; Primeiro Mundo, Salesiano, São Domingos,
UP; e os cursinhos Diferencial Medicina, Gama
PreVest, RM Biomedic e Saber Biologia; investem na
educação e acreditam em nossos 21 vestibulandos.
Bons resultados nos esperam em 2021!

Nossos 21 alunos seguem superando os desafios do ano de vestibular. Para apoiá-los
durante esse período os alunos fazem Mentorias e orientação profissional.

VIRAMOS A PÁGINA!
Conheça o novo site do Instituto Ponte.
Repaginado e mais moderno o novo site do Instituto
está no ar! Atualizamos informações, conquistas e
resultados. Uma novidade para você que apoia ou
deseja fazer parte do Instituto Ponte.
Acesse e confira: www.institutoponte.org.br

Mateus Sena, 17 anos, sonha em
cursar Engenharia Mecânica ou TI.

Parcerias que fortalecem o trabalho
do instituto Ponte todos os dias!

Os funcionários da Benevix
que fazem parte do projeto de
voluntariado da empresa
durante entrega das doações.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
01/01/2020 A 31/03/2020

Em momentos de adversidades, as parcerias que surgem e
seguem firmes ao lado do
Instituto
fortalecem
nosso
propósito de continuarmos
sendo uma Ponte de oportunidades para jovens com baixa
renda. A Benevix, Supermercado Extraplus, empresas parceiras, e o Instituto da Criança
doaram cestas de alimentos
que foram recebidas com muita
gratidão pelas famílias dos
nossos alunos. O Instituto
existe graças a união dos
nossos parceiros e na crença de
um grupo de pessoas que
acreditam que a educação é o
único caminho para uma sociedade mais justa.

PATROCINADORES COTA OURO

“Neste ano de vestibular houveram vantagens em
questão de tempo de estudo onde se retira o tempo
usado em deslocamento e se acrescenta no
aprendizado e desvantagens na questão de troca de
conhecimento rápido e convivência entre professores
e alunos durante as aulas. Com o acompanhamento
certo, organização e pesquisas, encontrei online
pessoas que tem o mesmo objetivo e a mesma
vontade de aprender. Também procuro coisas para
me motivar, entre elas vídeos e frases. Sei que esse
caminho cheio de obstáculos me levará ao sucesso.
Como vi em uma frase: "Se você encontrar um
caminho sem obstáculos, provavelmente não leva a lugar nenhum".

Mobilização de recursos: as principais fontes de recursos do Instituto Ponte são advindas
de pessoas físicas e jurídicas. Entre em contato para se tornar um parceiro.

ESCOLAS REGULARES

APOIADORES DE ALUNOS

PATROCINADORES COTA PRATA

PATROCINADORES COTA BRONZE

APOIADORES DE SERVIÇOS

ESCOLAS DE INGLÊS
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