
JULHO A SETEMBRO DE 2021

7º Aniversário do Instituto Ponte

RELATÓRIO TRIMESTRAL

NOSSO PRIMEIRO TED PONTE

Os finalistas do Concurso, 1º Lugar: Raphael Krohling, 2º Lugar: 
Caio César Martins, 3º Lugar: Kelvy Oliveira,  4º Lugar: Stefane 
Rodrigues e Isabella Wagmaker  e o  5º Lugar: Heloisa e Livia
Cavalcanti.

O Projeto TED Ponte foi inspirado nas famosas Ted Talks ou TEDx, e 
coordenado por Leia Braga, nossa Coordenadora de Projetos. As 
voluntárias Lu Lima, apresentadora do programa “Circulando com Lu 
Lima”, juntamente com Duda Lahas, realizaram treinamentos on-line e 
presenciais com os alunos, aplicando técnicas de oratória e escrita de 
narrativas. 

Os apresentadores: O professor
Kaique Bragança ,Língua Por-
tuguesa, e a aluna Ana Carolina 
com a Família IP no Zoom ao 
fundo.

A Presidente Bartira Almeida
em seu emocionante 
discurso.

Depoimento da Anna Clara 
Batista, aluna da nova turma 
2021/2, e sua mãe Ivone.

3º lugar do concurso: Minha 
Vida Antes e Depois do IP”, -
Isabella Wagmaker e Walter 
Tadeu Lima da Time Now.

2º lugar do concurso: “Minha 
Vida Antes e Depois do IP”, -
Cleberson Loureiro e Wladimir 
Zanotti da Baker Tilly.

1º lugar do concurso: “Minha 
Vida antes e depois do IP” – 
Marlon Borges e Mário Broetto, 
do CE Leonardo da Vinci.

Eliandre da Decolores receben-
do o carinho dos nossos alunos.

2º lugar do concurso: “TikTok 
em Família” – Isabella e Natália 
Brites e Angelita Furlanetti 
educadora em São Gabriel da 
Palha.

Depoimento do Gylian Dantas, 
aluno da nova turma 2021/2, e 
seu pai Gyliard.

Em agosto, na noite do dia 24, tivemos a oportunidade de comemorar 
nosso 7º aniversário. A noite foi marcada por muita satisfação, 
principalmente por estarmos no caminho de promover a  ascensão 
social dos nossos jovens em uma geração de 196 famílias em 33 
municípios do Espírito Santo e Minas Gerais.

A nossa festa foi diferente de tudo o que já tínhamos feito e imaginado. 
Realizamos um evento híbrido, com transmissão ao vivo pelo Youtube, 
Zoom,  Facebook e com convidados presentes.

Além de comemorarmos, homenageamos nossos alunos que tiveram 
suas histórias e criatividades premiadas nos nossos concursos 
internos, que foram o “Minha Vida Antes e Depois do Instituto Ponte” 
e também “Dançando em Família com o TikTok”. 

Também contamos os depoimentos de novos alunos da turma 2021/2, 
contando sobre o sentimento de chegada ao IP. Alguns parceiros do 
Instituto estiveram presentes conosco, vibrando com nossos alunos 
suas conquistas.

3º lugar do concurso: “TikTok 
em Família” – Lucca Moulin, sua 
mãe e Danilo Miglio, do CNA
Praia da Costa. 

Os alunos do Instituto Ponte com a presidente Bartira Almeida.

Os Jurados Emerson Deboni , Ana Lúcia Wenerback, Patricia 
Chieppe, Maria Inês Altoé, Alexandre Theodoro,  Ricardo Frizera, 
Bartira Almeida e Fabio Neri.

Ao todo, foram dois meses de preparação, e participação de 22 alunos. 
Para a final, foi realizado um evento, no auditório da FAESA, em Vitória em 
10/08. 
Os 5 alunos finalistas apresentaram os temas “Amizade”, “Criatividade”, 
“Esperança”, “Desistir não é sinônimo de fracasso” e “As pontes de nossa 
Vida” para os 7 jurados convidados que decidiram a classificação, em 
tempo real, após as apresentações.



Conheça a Arcelor Mittal, nossa 
parceira cota Ouro
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Reunião de Admissão dos 37 novos alunos 
São 37 novos alunos da turma 2021/2, 37 
vidas que já estão sendo transformadas pelo 
IP!
Dia 14/08/2021 foi de muita emoção, alegria e 
amor para os nossos novos alunos e familia-
res. No primeiro contato presencial, já pude-
mos perceber várias amizades nascendo, 
como se já se conhecessem há anos, e o 
grande desejo de cada um de buscar conheci-
mento e um futuro promissor.

A “Família IP”, agora conta com 196 jovens 
talentosos, de 33 municipios diferentes, do 
ES e de MG. O processo seletivo 2021/2, 
durou cerca de 4 meses, e contou com mais 
de 300 candidatos.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
PERÍODO: 01/01/2021 A 30/06/2021
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** Recurso para garantir a continuidade, sem interrupções, para alunos já participantes dos 
programas 

*Doações em Serviço (sem desembolso) 

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.

Lorem ipsum

JENNIFER CORONEL  
Gerente de Comunicação 
da Arcelor Mittal Tubarão

1. Como é o sentimento em saber que a 
Arcelor Mittal faz parte do propósito do 
Instituto Ponte, que é promover a ascensão 
social em poucas gerações à centenas de 
famílias?
É gratificante fazer parte deste trabalho. A 
ArcelorMittal Tubarão é uma empresa que 
busca ser proativa na sociedade e participa-
tiva no seu processo de transformação. 
Acreditamos na educação como um 
caminho efetivo para reduzir disparidades 
sociais e para promover a tão necessária 
ascensão social, sobretudo de famílias em 
situação de vulnerabilidade social. Dar essa 
oportunidade a jovens talentosos que, 

2. Como a Arcelor Mittal visuallza o trabalho realizado pelo Instituto 
ao longo desses 7 anos?
É uma das Ongs mais respeitadas e reconhecidas do nosso Estado. 
Graças ao trabalho sério e comprometido que seus gestores vêm 
promovendo, a entidade tem gerado muitos e importantes resultados. 
Frequentemente temos visto notícias sobre alunos do projeto sendo 
aprovados em boas faculdades e universidades pelo país, transforman-
do, assim, as suas vidas e de suas famílias.

sozinhos, não teriam condições de acesso a uma educação de qualida-
de vai ao encontro das propostas de transformação econômica e social 
que buscamos e defendemos.


