
Vocês são responsáveis pelos resultados do Instituto Ponte nos últimos 6 anos.
Vocês fazem parte desta história!
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JULHO A SETEMBRO DE 2020
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Equipe 
Ana Paula Braga
Davi Bermudes
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Helena Ambrósio
Kaique Bragança

Léia Braga
Lilian Fernandes
Lívia Castro
Meirielly Martinelli
Verônica Lopes

VEZES NOSSO MUITO OBRIGADO!

Desde março temos adaptado as nossas atividades para as plataformas digitais, com o cuidado da equipe, apoio dos parceiros e 
voluntários, estamos conseguido manter nossa comunidade forte e conectada. Abaixo estão alguns feedbacks que recebemos, via 
email, de parceiros nos últimos meses. Cada mensagem nos faz ter a certeza de que estamos firmes para enfrentar as adversidades 
e perpetuar nosso propósito de transformar vidas por meio da educação.



Os valores abaixo referem-se a doações mensais.

6 ANOS DE RESULTADOS E CONQUISTAS

Em 2014, o Instituto Ponte dava início a um sonho: oferecer a oportunidade de uma 

educação de qualidade para jovens talentosos de famílias com baixa renda. Hoje, com 
6 anos  e 152 alunos, comemoramos os resultados da dedicação dos nossos alunos, 

professores, equipe e parceiros. Agradecemos a cada um que faz parte desta história.

RETOMAMOS O PROCESSO SELETIVO 2020

Isadora, aluna do Instituto desde 2018.

PARCERIAS QUE NOS FORTALECEM

A empresa SBM Offshore foi uma grande 

parceira neste trimestre, com seu apoio 

foi possível equipar nossos alunos com 

câmeras para as aulas remotas das 

escolas regulares e para as atividades do 

Instituto. A Fundação Banco do Brasil 

também fez a diferença na vida das 

famílias por meio de doações de 152 

cestas de alimentos. Muita gratidão!Os alunos receberam doações de com-
putadores e câmeras para as aulas online.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

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.

FAÇA PARTE: www.institutoponte.org.br

Somos a única ONG 
do Espírito Santo 
reconhecida como 
uma das 100 Melhores 
do Brasil por 2 anos 
consecutivos (2018 e 

2019);

Em 2018 recebemos o 

Prêmio Nacional de 
Boas Prtáticas de 
Gestão e 
Transparência, 
ENATS; 

Em 2019, os alunos 
bolsistas alcançaram 
8,7 de média final, 
sendo que 94% 
apresentaram média 
superior à média de 
sua turma escolar;

66% dos alunos 
foram destaques em 
olimpíadas escolares 
e acadêmicas 
nacionais e 
internacionais;

Em 5 de atuação 

(dez/15 a dez/19), o 
Instituto Ponte teve 
6,5x crescimento em 
sua receita e 8x no 
número de beneficiá-
rios diretos;

100% de satisfação de beneficiários 
diretos e indiretos com o trabalho do 
Instituto Ponte, sendo que 97% 

recomendaria o Instituto a familiares, 

amigos e vizinhos. Resultados 

alcançados em pesquisa institucional 

realizada em dez/19;

3519 candidatos já participaram 
dos processos seletivos prove-

nientes provenientes de 49 

cidades (total), sendo 46 cidades 

do ES e 3 cidades de MG e RJ, 

alcançando uma média de 19 
candidatos por vaga.

Por meio do Projeto “Bom 

Aluno Voluntário” nossos 
alunos atenderam escolas 
da rede pública da Grande 
Vitória, impactando a vida 
de aproximadamente 
6.983 estudantes;

Em 2020, 110 alunos 
são bolsistas com 
100% de desconto 
em escolas regulares 
com excelentes 
resultados no ENEM;

O Instituto recebeu o 

Selo Doar de Padrão 
de Qualidade, Gestão 
Profissional e Transpa-
rência certificado pelo 

Instituto Doar em 

2020;

Desafios estão sendo superados 

pela comunidade do Instituto desde 

o inicio da pandemia. Uma das 

decisões desse trimestre foi a 

retomada da seleção para novos 

estudantes, nossos parceiros nos 

deram força para continuarmos 

buscando alunos e orportunizando 

educação de qualidade para mais 

jovens talentosos. 

MOMENTOS MARCANTES

Promovemos mais um concurso de 

redação para nossos alunos e o tema 

deste ano foi "Como estarei aos 30 

anos?". Os premiados, do 1º ao 5º lugar 
respectivamente, foram os alunos: Livia 
Cavalcanti, Anna Clara Reinoldi, Davi 
Amaral, Gabriela Carvalho e Lara 
Cuquetto. Agradecemos o apoio dos 

jurados na votação deste ano: Amanda 
Bimbato, Angelita Furlanetti, Marlene 
Serafim, Roberta Drummond, Mariana 
Vanhalme, Luiz Alberto Caser e 
Carolina Chieppe. Parabéns aos nossos 

vencedores!

6º Concurso de Redação do Instituto Ponte

Resultado do concurso com equipe, 
alunos e jurados. 

Top 3 do nosso concurso!

Celebrando os 6 anos na Festança do IP

Alunos, equipe e voluntários 

reuniram-se online na Festan-

ça do IP, um evento interno e 

temático organizado pelo 

nosso conselho comunitário 

para integrar a família Ponte e 

comemorar nossas conquistas 

até aqui. O tema foi “anos 80” 

e nossa galera entrou no clima 

e apareceu a caráter na festança deste ano. Tivemos show online, 

paródias, brincadeiras, premiações e homenagens à equipe.

Aproveitamos para celebrar os 6 anos do Instituto, uma comemora-

ção diferente, mas cheia de emoção e envolvimento de todos. 


