de atividades

2020

curitiba

EXPEDIENTE

Ligia Pestana de Gouveia
Organização
Eid Neiva da Silva
Projeto Gráfico e Diagramação
Maria Isabel Grassi Dittert
Revisão
Equipe Bom Aluno
Apoio

bomalunocwb
Bom Aluno Curitiba

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Francisco Simeão Rodrigues Neto
Luiz Bonacin Filho
Luiz Bonacin Netto
Alessandra Bonacin Buttchewit

COLABORADORES
CONSELHO FISCAL
Joseli Mara Boneto Rodrigues
Sonia Maria Diório Bonacin
Carlos Roberto Marassi

REGISTROS
Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente Piraquara nº 10
Conselho Municipal de Assistência
Social Piraquara nº 026
Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente Curitiba
COMTIBA n º377
Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente de Campo Magro nº 03
Conselho Municipal de Assistência
Social de Campo Magro nº 15

Gerência
Maria Isabel Grassi Dittert

Equipe Técnica
Danielly B. Horning Marocki Psicóloga
Edna de Fátima Neves Psicóloga
Lilian Laise O. Lara Teixeira Psicóloga
Ligia Pestana de Gouveia Psicóloga
Mariana Kastrup Carneiro Bond

Pedagoga

Beatrice Mora Vargas P. Marques Pedagoga
Marisa Dal Posso Assistente Administrativo
Eid Neiva da Silva Analista de Comunicação

Instrutores
Analice Oliveira Silveira Matemática
Cleuza Cecato Redação

Utilidade Pública Municipal
Lei nº 15.075 de 27/09/2017

Elizabeth Sanfelice Redação

Utilidade Pública Estadual
Lei nº 15.527 de 12/06/2007

Katia Souza Matemática

João Batista Ribeiro

Português / Literatura

Maria Helena Laurindo Português
Gisele S. Diamante Administrando o Potencial

Av. Manoal Ribas, 1800 , Mercês
Curitiba - Paraná - CEP 80.810-000
CNPJ 04.032.621/0001-08
Tel: (41) 3335-6006
bomaluno@bomaluno.org.br
www.bomaluno.org.br

Missão
Contribuir para a melhoria do país ao equalizar a diferença social, promovendo o
desenvolvimento e a capacitação de bons alunos oriundos de famílias com
recursos financeiros limitados, tornando-os Agentes de Transformação Social –
exemplos de profissionais e cidadãos – impactando positivamente suas vidas e
as de gerações futuras.

Visão Valores
Ser referência na
formação de Agentes
de Transformação
social, por meio de
uma rede sólida
de parceiros.

Promover a igualdade;
Ser Agente Transformador;
Promover o bem e o
discernimento;
Acreditar na educação como
base de desenvolvimento da
sociedade;
Agir com integridade, ética e
justiça.

O Bom Aluno está comprometido com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU:

2020 - Ano desafiador e que nos exigiu resiliência e
superação. Havia insegurança, dúvidas, e muitos, muitos
medos. O mundo parou, e pouco a pouco as situações foram
retomadas e alinhadas, a passos curtos.
Apesar das incertezas, o Programa Bom Aluno nunca parou.
Em março, quando a pandemia de coronavírus adentrou em
solo paranaense, poucos dias foram necessários para
migrarmos as atividades com nossos alunos para o formato
remoto, e passarmos a dar a costumeira atenção de antes às
nossas famílias.
Em 2020 realizamos muitos projetos, várias ações, e nos
articulamos cada vez mais em rede na realização de
campanhas que pudessem, de alguma forma, trazer um
alento aos nossos estudantes e famílias em momento tão
delicado. Trabalhamos de forma árdua, sempre com o
objetivo de contribuir para a construção de um Brasil melhor
e mais justo. Graças a nossa união, provamos que somos
maiores do que imaginávamos.
Queremos agradecer a todos os nossos parceiros,
mantenedores e apoiadores, que nos permitiram chegar até
aqui.
Na esperança de que tempos melhores
cheguem e nos fortaleçam, queremos dividir
com vocês, neste relatório, os resultados que
construímos juntos.

Maria Isabel Grassi Dittert
GERENTE

2020
ENCONTRO DE
FRANQUIAS
O encontro entre
gestores e profissionais
das unidades do
Programa Bom Aluno
visa favorecer trocas e
aperfeiçoamento da
metodologia em todas as
unidades.

JAN
FEV
AULA INAUGURAL

PROGRAMAÇÃO COM
ARDUINO

SEMANA DE INTEGRAÇÃO

Atividade realizada em parceria
com a FIEP para possibilitar o
acesso dos alunos à novas
tecnologias e estimular a
percepção dos alunos para as
mudanças tecnológicas, além
de desenvolver a criatividade e
processo de lógica.

CURSO DE INTEGRAÇÃO DE PAIS

MANEJO PARA
ANSIEDADE EM TEMPOS
DE PANDEMIA
Ter aulas no formato
remoto, longe dos
colegas e dos professores,
o isolamento social, as
incertezas em relação aos
vestibulares geraram
ansiedade, inseguranças,
frustrações e precisaram
ser trabalhadas.

MAR

ABR
OBSERVAÇÃO DE UM ECLIPSE SOLAR: UMA AVENTURA ÉPICA
Em parceria com a UFPR, a professora do departamento de Física Prof. Dra. Lucieli
Rossi compartilhou, por meio de fotos e vídeos, uma viagem realizada por ela para
acompanhar um raro eclipse solar.
O objetivo foi mostrar aos alunos, que as disciplinas estudadas no currículo
escolar, tem aplicação prática quando conseguimos transcender a sala de aula.
QUARENTENA DA MATEMÁTICA

O FUTURO DO TRABALHO

JUN

LANÇAMENTO DA
RADIONOVELA MEDEIA
Adaptação do texto Medeia,
leitura clássica realizada na
disciplina de Literatura. Os
alunos fizeram a produção,
100% online e, foi realizado um
evento para o lançamento dos
vídeos que estão disponíveis em
nosso canal no Youtube.

SET

O objetivo deste projeto foi de
sensibilizar os alunos às
mudanças, adaptações, fatores
externos e internos que
influenciam a escolha
profissional. Desenvolvido em
parceria com a JUNIOR
ACHIEVEMENT.

OUT
MENTORIA
CURSO DE PAIS 8º ANO: “AS CINCO LINGUAGENS DO AMOR
E COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA.

DICAS PARA PESSOAS TÍMIDAS:
COMO SE SAIR BEM NO INGLÊS
Em novembro os alunos do 7º
ano tiveram seu primeiro
contato com o curso de inglês e
em ambiente remoto. Dentro
dessa realidade, alguns alunos
com perfil mais introspectivo,
foram convidados a participar
do encontro. A atividade teve
um caráter mais lúdico e
dinâmico, onde os alunos
puderam trazer suas
percepções e criar estratégias
de estudo.

FEIRA DE PROFISSÕES

NOV

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS
BÁSICAS

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA
VIVÊNCIA INTERNACIONAL EM CARDIFF NO PAÍS
DE GALES.

DEZ
FORMATURA 9º ANO
PASSAGEM DE CICLO
CAMPANHA DOE CONEXÕES

Ao longo deste ano, foram
entregues 216 cestas
básicas às famílias com o
apoio da nossa rede de
parceiros: Campanha O
Amor Contagia, ação
Pedreira do Bem, Festval
Supermercado, Juntos
Somos + Arq, famílias
Dittert de Lara e Frigotto,
dos amigos Marisa e Paulo
Dal Posso, dos alunos
formados Noemi
Vergopolan, Higor
Lambach e, Cleverson
Douhey que realizou uma
campanha entre seus
amigos, arrecadando
dezenas de cestas básicas.

BOM ALUNO EM NÚMEROS
RESULTADOS GERAIS

CICLO 01

12 a 14 anos

66

Ensino Fundamental

CriAção

alunos no ciclo

Português, Matemática, Desenvolvimento de Habilidades
Pedagógicas, Desenvolvimento Pessoal, Inglês, Leitura Viva
e Literatura.
Número de horas de atividades com alunos 1592
Número de horas de atividades com pais 228

CICLO 02

15 a 17 anos

41

Ensino Médio

alunos no ciclo

Passaporte
para o Futuro

Acompanhamento acadêmico, Desenvolvimento
Pessoal, Redação e Inglês.
Número de horas de atividades com alunos 751
Número de horas de atividades com pais 107

CICLO 03

18 a 23 anos
Ensino Superior

Encontros por Turma, Adaptação à Nova
Realidade, Desenvolvendo o Perfil Profissional,
Excel, Educação Financeira, Marketing Pessoal,
Negociação e Vendas, Oficina Palhaço para
Curiosos e Inglês.
Número de horas de atividades com alunos 362
Número de horas de atividades com pais 5

Formados

Agregando
Valores

78

alunos no ciclo

CICLO 04

+ 23 anos

294

alunos no ciclo

Agentes de
Transformação
Social

Participação em atividades voluntárias
como a Feira de Profissões e a
Mentoria.

Número de alunos por ciclo em JAN/20.

BOM ALUNO EM NÚMEROS
BOLSAS DE ESTUDOS
A partir do momento que o aluno ingressa no Bom Aluno ele passa a frequentar
o curso preparatório por um ou dois anos que o auxiliará na conquista de bolsas de
estudo integrais nas melhores escolas da rede particular de ensino de Curitiba, onde
completará seu estudo até a conclusão do ensino médio.
A seguir, a distribuição de alunos nas escolas conveniadas por nível de ensino em
2020:

Ensino
Fundamental
Bom Jesus
Dom Bosco
Santo Anjo
Marista Paranaense
Marista Santa Maria
Positivo

71

TOTAL DE
BOLSAS DE
ESTUDOS
100% INTEGRAIS

Ensino
Médio + Pré Vestibular

ESCOLAS DE ORIGEM
DOS BONS ALUNOS

DE ONDE VEM
OS BONS ALUNOS?
O

funcionamento

do

Programa

seletivo do Programa Bom Aluno.

depende da conexão de uma série de
atores que contribuem para identificação,

Confira

a

seguir

a

listagem

aprovação e desenvolvimento dos alunos

completa de escolas de origem dos alunos

no Programa. Nesse contexto, a rede

em formação e egressos no Programa

pública de ensino tem sido fundamental

Bom Aluno:

na indicação de alunos para o processo

C.E. Alfredo Chaves

C.E. João de Oliveira Franco

C.E. Ambrósio Bini

C.E. João Paulo I

C.E. Amyntas de Barros

C.E. João Paulo II

C.E. Ângelo Gusso

C.E. João R de Camargo

C.E. Ângelo Volpato

C.E. José Busnardo

C.E. Anibal Khury Neto

C.E. Julia Cavassin

C.E. Antonio Lacerda Braga

C.E. Leôncio Correa

C.E. Avelino Antônio Vieira

C.E. Lindaura R. Lucas

C.E. Barão do Rio Branco

C.E. Loureiro Fernandes

C.E. Benedicto João Cordeiro

C.E. Lúcia Bastos

C.E. Clotario Portugal

C.E. Luiz Sebastião Baldo

C.E. Conselheiro Carrão

C.E. Mathias Jacomel

C.E. Cristo Rei

C.E. Natalia Reginato

C.E. Dep. Arnaldo Faivro Busato

C.E. Papa João Paulo II

C.E. Dep. Olivio Belich

C.E. Paulo Leminski

C.E. do Paraná

C.E. Pe. Cláudio Morelli

C.E. Dona Branca do N. Miranda

C.E. Pe.Olimpio de Souza

C.E. Drº Francisco de Azevedo Macedo

C.E. Pedro Macedo

C.E. Emílio de Menezes

C.E. Pinheiro do Paraná

C.E. Ernani Vidal

C.E. Profª Agalvira B. Pinto

C.E. Eurides Brandão

C.E. Profª Alcyone Moraes de Castro

C.E. Flávio Ferreira da Luz

Vellozo

C.E. Francisca Azevedo Macedo

C.E. Profª Luiza Ross

C.E. Gelvira Corrêa Pacheco

C.E. Profª Maria Aguiar Teixeira

C.E. Gottlieb Mueller

C.E. Profª Ottília Homero da Silva

C.E. Guido Strauber

C.E. Profº Algacyr Munhoz Maeder

C.E. Hasdrúbal Bellegard

C.E. Profº Brasílio V. de Castro

C.E. Heraclito Fontoura Sobral Pinto

C.E. Profº Elias Abrahão

C.E. Hildebrando de Araújo

C.E. Profº Francisco Zardo

C.E. Hildegard Söndahl

C.E. Profº João Loyola

C.E. Humberto de Alencar Castelo

C.E. Profº Júlio Mesquita

Branco

C.E. Profº Máximo Atílio Asinelli

C.E. Inez Vicente Borocz

C.E. Profº Narciso Mendes

C.E. Ivo Leão

C.E. Profº Nilo Brandão

C.E. Jardim Boa Vista

C.E. Profº Teobaldo Leonardo

C.E. João Batista Vera

Kletemberg

C.E. João Bettega

C.E. Profº Vitor do Amaral

C.E. Protásio de Carvalho

E.E. Ernani Vidal

C.E. Roberto Langer Junior

E.E. Genésio Moreski

C.E. Romário Martins

E.E. João Turin

C.E. Sagrada Familia

E.E. Monsenhor Ivo Zanlorenzi

C.E. Santa Cândida

E.E. Nossa Senhora da Salete

C.E. Santa Felicidade

E.E. Nossa Senhora de Fátima

C.E. Santa Rosa

E.E. Pe. Colbacchini

C.E. Santo Antonio

E.E. Prefº Djalma Johnsson

C.E. São Braz

E.E. Profª Maria Balbina Costa Dias

C.E. São Cristóvão

E.E. Profº. Cleto

C.E. São Paulo Apóstolo

E.E. Profº Arthur Ribeiro Macedo

C.E. São Pedro e São Paulo

E.E. República Oriental do Uruguai

C.E. Sebastião Saporski

E.E. Santo Antonio

C.E. Senhorinha de Moraes Sarmento

E.E. São Judas Tadeu

C.E. Tenente Sprenger

E.E. São Sebastião

C.E. Teotonio Vilela

E.E. Tiradentes

C.E. Tiradentes

E.E. Walde Rosi Galvão

C.E. Unidade Polo

E.M. Albert Schweitzer

C.E. Vila Macedo

E.M. Bairro Novo do CAIC Guilherme

C.E. Vinicius de Moraes

L.Braga Sobrinho

C.Militar de Curitiba

E.M. CAIC Cândido Portinari

E E. República Oriental do Uruguai

E.M. Cel. Durival Britto e Silva

E.E. Aline Picheth

E.M. do CAIC Candido Portinari

E.E. Amâncio Moro

E.M. Júlia Amaral Di Lenna

E.E. Angelo Volpato

E.M. Maria Clara Brandão Tesserolli

E.E. Arthur Ribeiro de Macedo

E.M. Papa João XXIII

E.E. Bento Munhoz da Rocha Neto

E.M. Pref. Aleixo Grebos

E.E. Cecília Meireles

E.M. Prefeito Omar Sabbag

E.E. Coselheiro Zacarias

E.M. Profº Herley Mehl

E.E. D. João Bosco

E.M. São Miguel

E.E. De Guarituba

I.E. Profº Erasmo Pilotto

E.E. Divina Pastora
E.E. Dom Ático
E.E. Dom Orione
E.E. Dom Pedro II
E.E. Ermelino de Leão

BOM ALUNO EM NÚMEROS
VESTIBULAR 2020
Em virtude da pandemia, a maioria das provas tiveram datas postergadas e, por
esta razão temos apenas resultados parciais. A prova do Vestibular da UFPR está
prevista para Julho de 2021.
Esses alunos já foram aprovados pelo SISU e PROUNI:

Guilherme dos Santos Veríssimo
Física
1º lugar UFPR
Ciência da Computação UTP

Lorena Louise Hordi Galvão
Enfermagem PUC
Biomedicina UP
Biomedicina UNICURITIBA

Henry Gabriel Reis
Engenharia Elétrica
2º lugar UTFPR

Eduardo Granzoto Jacinto
Biotecnologia
4º lugar PUC

Vinicius C. de Oliveira
Medicina Veterinária
PUC

Pedro Ivo Martinatto
Engenharia Eletrônica
5º lugar UTFPR
Engenharia da Computação
2º lugar PUC

Sarah Blitzkow Ramos
Arquitetura
1º lugar UNICESUMAR

Luana Michelski
Engenharia de Produção FAE

Larissa da Silva Dias Anjos
Publicidade e Propaganda
1º lugar UFPR
Publicidade e Propaganda
1º lugar PUC

Gustavo Rodrigues Lima de Souza
Engenharia Mecânica
14º lugar PUC

Patrick da Silva Moreira
Ciências Contábeis
7º lugar UFPR
Direito FAE

Leticia de Jesus Silva
Engenharia de Produção
7º lugar PUC
Engenharia de Produção FAE
Engenharia de Produção UNICURITIBA

Matheus Henrique Silva Souza
Engenharia de Controle e Automação
12º lugar UNICURITIBA

DOS BONS ALUNOS
TIRARAM ACIMA DE
900 EM REDAÇÃO
ENEM.

BOM ALUNO EM NÚMEROS
UNIVERSITÁRIOS
Número de alunos por área de conhecimento:

4

CIÊNCIAS HUMANAS

20

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Administração, Direito, Economia e outros

3

CIÊNCIAS AGRÁRIAS

19

78

TOTAL DE UNIVERSITÁRIOS
ATIVOS

59%

PÚBLICAS

03

41%
PRIVADAS*

Número de alunos que concluíram
a graduação em 2020

CIÊNCIAS DA SAÚDE

Farmácia, Medicina e outros

21

ENGENHARIAS

1

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

8

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

2

LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES

* BOLSAS INTEGRAIS DE ESTUDOS

Sistemas da Informação, Geologia e Física

BOM ALUNO EM NÚMEROS
FORMATURAS
As formaturas também foram afetadas pela pandemia. Com parte das aulas
suspensas, alguns alunos tiveram que postergar a conquista. Já as cerimônias realizadas,
ganharam sua versão online.

Denner Luis do Nascimento Junior

Eduarda Carolina Lopes da Silva

Educação Física

Administração

Direito

PUC

FAE

UNICURITIBA

Fernanda Barboza da Silva

IMAGEM DA FORMATURA DA EDUARDA.

NÚMERO DE BONS
ALUNOS FORMADOS
ATÉ O FINAL DE 2020

BOM ALUNO EM NÚMEROS
CORRENTE DO BEM
O apadrinhamento é uma ferramenta de retorno à sociedade e consiste
em manter financeiramente um novo aluno no Programa, contribuindo para a
sustentabilidade de uma iniciativa que vem transformando socialmente o país.

Fabiana, médica, apadrinhou
a Juliana, administradora, por
toda sua trajetória.
E atualmente é madrinha
da Ana Julia e Méllany,
alunas do 9º ano.

3ª GERAÇÃO

Evelyn, engenheira eletricista,
apadrinhou o Cristian, engenheiro
mecânico que hoje apadrinha
a Yasmin, aluna do 1º ano do
Ensino Médio.
E a Evelyn, é madrinha em mais
uma trajetória, a da Rafahelen,
aluna do 1º ano do Ensino Médio.

MELHORES

AULA INAUGURAL ENSINO FUNDAMENTAL
E MÉDIO - BEM-VINDO BOM ALUNO
FEVEREIRO/2020
O Bem-Vindo Bom Aluno é uma

possibilitar ao adolescente refletir sobre a

atividade planejada para marcar o início

importância

do ano e integrar os alunos do Programa

estabelecimento de vínculos positivos nas

Bom Aluno (PBA) de diferentes anos de

relações interpessoais. Reflexões como

estudo.

formas de comunicação (em diversos

Por ser uma celebração de volta às

da

comunicação

para

o

ambientes e grupos), a importância de

atividades, costumeiramente a atividade

expressar

ocorre no primeiro dia de início das aulas

adequadamente. Para isto, contou-se com

no PBA. No ano de 2020, o Bem-Vindo

a palestra da psicóloga voluntária Laísa

Bom

Weber Prust cujo tema foi Comunicação

Aluno

ocorreu

em

10/02/2020,

manhã e tarde, e teve cerca de 03 horas de
atividade/período, com a participação de

suas

ideias

e

emoções

Não-Violenta.
Após estas reflexões, os alunos foram

100 alunos entre o ensino fundamental e

estimulados

médio.

momento lúdico, onde a comunicação e a

A proposta para o ano de 2020 teve
como objetivo, além de

aproximar os

alunos e desenvolver habilidades que
envolvessem comunicação e assertividade,

a

participarem

de

um

interação com os demais se fizeram
presentes por meio da interação com jogos
de tabuleiros.

SEMANA DE INTEGRAÇÃO DOS NOVOS
ALUNOS DO PROGRAMA BOM ALUNO
FEVEREIRO/2020

A semana de integração é um
momento muito importante onde os
alunos

iniciam

reconhecimento

o

seu

do

processo
espaço

2020,

contamos

com

a

participação de 100% dos alunos, no

físico,

período de 04 à 07 de fevereiro, num total

da aproximação de seus pares.

de 16 horas.
É um momento muito importante

As atividades são lúdicas, com
fortalecimento

Em

de

metodologias, atividades e equipe, além

objetivos pré-estabelecidos,

trabalham-se expectativas e sonhos.

para os novos integrantes da família Bom

e visam o

Aluno, e as atividades sempre contam

de vínculos. Os alunos

com adolescentes muito participativos e

conhecem a história do Programa Bom
Aluno, os profissionais que atuam e

interessados!

CURSO DE INTEGRAÇÃO PARA PAIS DOS
NOVOS ALUNOS DO PROGRAMA BOM ALUNO
FEVEREIRO/2020
O curso de Integração de Pais tem o

estrutura do curso.

objetivo de contribuir para a adaptação

O ano de 2020 trouxe algumas

do adolescente recém ingresso no PBA,

novidades

além de contribuir para uma aproximação

metodologia e didática, uma vez que o

maior entre família e instituição.

uso

da

no

que

tecnologia

diz
se

respeito
fez

à

presente.

Dessa forma, o curso aborda temas

Também contamos com a participação

pertinentes à própria estrutura e regras da

da Laísa Weber Prust, psicóloga que se

instituição, como também o que diz

voluntariou

respeito a assuntos que giram em torno

Comunicação Não-Violenta.

para

apresentar

o

tema

do cotidiano familiar, como: práticas

O curso de pais se constituiu de 8

educativas, limites, educação positiva,

encontros, e contamos com a ferramenta

autoconhecimento e hábito de estudo.

das plataformas digitais para a realização.
Apesar dos desafios encontrados
com

um

espaço

para

bem sucedido entre as famílias e o
essenciais

tiveram

uma

atividades.

pais e familiares, e para o relacionamento
pontos

pais

pela

70% frequência, num total de 17 horas de

contribuam para o desenvolvimento dos

são

os

trazidas

participação significativa, com mais de

reflexões e novas aprendizagens, que

Programa,

mudanças

pandemia,

Pra mim foi ótimo! Me mostrou
outro jeito de ajudar minha filha
com uma visão mais clara das coisas,
não levando só em consideração o
que meus pais me ensinaram, o
mundo mudou e precisamos criar
filhos para esse mundo, com valores
que tivemos mas numa realidade
diferente. Obrigada PBA.

Possibilitar

as

na

O curso de pais nos faz refletir sobre
o comportamento do dia a dia com
nossos filhos e demais familiares. E o
curso me trouxe algumas saídas,
como abordar diferentes conflitos
de forma sutil. E esclarece algumas
de nossas dúvidas sobre nossos
jovens adolescentes. Simplesmente
excelente.

Essa integração com os pais é muito
boa , ajuda a crescer muito como
pessoa e a entender como lidar
com certas situações. Podemos
melhorar sempre.

MANEJO PARA ANSIEDADE EM
TEMPOS DE PANDEMIA E VESTIBULAR
MARÇO/2020
Várias mudanças e adaptações foram

esperança.

necessárias para prevenir e garantir a saúde

Muitos exercícios de atenção plena

física e emocional dos nossos vestibulandos

(foco

nesses tempos de pandemia. Utilizamos

realizados, buscando encontrar no silêncio

nosso diferencial com as atividades de

interior o refúgio e a força para seguir em

Administrando o Potencial, estimulando e

frente.

fortalecendo o equilíbrio mental para a

capacidade de aprendizagem, concentração,

conquista de um estudo com mais foco e

autoconhecimento e bem-estar.

no

momento

Essas

presente)

percepções

foram

ampliaram

a

qualidade, possibilitando a ampliação do

Nesse período de tantos desafios,

olhar de situações adversas desse momento,

fez–se necessário um olhar consciente para a

como oportunidades de crescimento.

realidade. Exercitar a resiliência, cultivar

Ter aulas no formato remoto, longe dos

bons pensamentos, persistir, tendo como

colegas e dos professores, o isolamento

força a valorização da história pessoal

social tão difícil, ainda mais na fase da

construída até aqui. A crença de que seus

adolescência, as incertezas em relação aos

sonhos

vestibulares, Enem, datas e adiamentos das

fundamental importância. Os Bons Alunos

provas. Todos esses acontecimentos geraram

merecem suas conquistas.

ansiedade, insegurança, medos e frustrações.
Em

praticamente

todos

os

encontros,

utilizamos como aliadas a calma e a

serão

realizados

Total de 17 vestibulandos.

foram

de

QUARENTENA DA MATEMÁTICA
ABRIL/ 2020

Com a reorganização das atividades
do

Programa

a

atendeu com a disponibilização de dois

modalidade remota, e ainda sem as aulas

acadêmicos voluntários (Emanuelle Costa

acontecendo na rede pública de ensino,

Ibrahim e Leonardo de Souza Beraldi), que

pensou-se em maneiras de fazer com que

atenderam nossos alunos por 7 meses em

os alunos estivessem ocupados com

2020.

atividades

Bom

Aluno

importantes

seu

O principal resultado, em curto

Dessa

prazo, foi o de garantir o acesso a

forma, buscou-se contato com diversos

conteúdos complementares em casa e

setores

da

do

em segurança durante este período de

Paraná,

para

projetos

pandemia. Com o apoio dos universitários

desenvolvimento

para

para

Prof. Dra. Elisângela de Campos, nos

acadêmico.

Universidade
parcerias

o

Federal
em

complementares.
O setor de Matemática, por meio da

voluntários, os alunos do Programa Bom
Aluno

tiveram

a

oportunidade

de

aprofundar a base da disciplina de
matemática e desta forma seguiram com
o exigente currículo do Programa de
maneira mais segura.
O aproveitamento geral das turmas
foi de 81,62% e a frequência foi de 100 %.
Além do aproveitamento acima da média,
outro fator relevante para o alcance dos
resultados

relatados

foi

o

vínculo

estabelecido pelos futuros professores
voluntários, especialmente do 7º ano, o
qual fez com que o histórico temor pela
disciplina

se

encantamento.

transformasse
Dessa

em

maneira,

há

segurança para acreditar que estes alunos
mantiveram bons rendimentos também
na escola de origem, potencializando os
resultados da turma e da escola.
Sabendo
desenvolve

o

que

a

raciocínio

matemática
lógico

e

a

habilidade de resolução de problemas, o
projeto,

além de favorecer a aquisição

destas habilidades tão requeridas no
mundo atual, foi também um incentivo à
participação em Olimpíadas e Premiações
de Matemática.

FUTURO DO TRABALHO
JUNHO/ 2020
O objetivo deste projeto foi de
sensibilizar

os

alunos

às

revoluções como a industrial; impactos

mudanças,

dessas inovações no futuro do trabalho;

e internos

carreiras

adaptações, fatores externos

STEM

(Ciências,

Tecnologia,

que influenciam a escolha profissional. A

Engenharia e Matemática); habilidades

partir da evolução tecnológica e nossa

comportamentais;

rotina acelerada, objetivamos discutir

socioemocionais. Como foi realizado de

com os alunos sobre as mudanças no

forma online, pudemos ampliar a rede de

mercado

e

beneficiados para as outras unidades do

características que serão necessárias para

Bom Aluno espalhados pelo Brasil, o que

entrar nesse “futuro” do trabalho.

enriqueceu ainda mais os encontros com

de

trabalho,

habilidades

O projeto foi excelente, trouxe a

participaram

Achievement

encontros

central,

e

experiências

ministrar

complementar
pessoais

e

o

tema

com

suas

e

as trocas culturais ocorridas. Os alunos

participação de dois voluntários da Junior
para

interpessoais

ativamente,

como

na

tanto

nos

realização

das

atividades propostas.

profissionais.

Abordamos temas como: a revolução

5 unidades do PBA representadas / 45

tecnológica

alunos inscritos

oriunda

das

demais

LANÇAMENTO RADIONOVELA MEDEIA
SETEMBRO/ 2020
Diante

nos

cultura grega. A atividade ocorreu com os

adaptarmos frente à pandemia e às aulas

alunos do 9º ano do ensino fundamental.

no formato online, foi realizado um

A

projeto

Literatura

nenhum dos alunos sequer já tinha

relacionado à releitura de obras clássicas.

escutado uma radionovela, o que era

Devido ao isolamento social,

comum na década de 30, 40, tempos de

na

da

necessidade

disciplina

possibilidade

de

de

de

viu-se a

desenvolvermos

experiência

foi

inédita,

visto

que

os

nossos avós e bisavós. Demandou muita

alunos por meio de uma radionovela, que

participação de todos os envolvidos e o

visou proporcionar à turma os seguintes

resultado foi extremamente positivo. Com

objetivos: o contato com peças do teatro

certeza,

grego,

atingidos,

protagonizadas

por

mulheres

os

objetivos

iniciais

foram

além

de

percebermos

marcantes; a possibilidade de manipular a

desenvolvimento

da

capacidade

linguagem com a adaptação do texto e

trabalhar em grupo, lidar com os desafios,

sua transposição de uma variante clássica

amadurecimento emocional e cognitivo

e erudita para uma moderna, com toques

frente aos empecilhos. O resultado ficou

de comédia; o estudo de um gênero

tão

específico (radionovela); o exercício da

radionovela foi realizado ao vivo, por meio

oralidade;

de plataforma digital.

o

uso

de

recursos

de

sonoplastia; uma vivência intensa com a

bom

que

o

lançamento

o
de

da

Contamos

com

mais

de

50

que voluntariou-se para a

edição dos

participantes. Todos os episódios estão

vídeos ( todas as etapas foram realizadas

disponíveis

no formato remoto). Nossa gratidão a

no

youtube

com

acesso

liberado ao público. O coordenador deste

todos os integrantes deste time,

projeto foi o professor de literatura João

realizou um trabalho fantástico!

Batista, juntamente com a pedagoga
responsável pelo ano, e Juliana Lee Pinto,

que

MENTORIA
OUTUBRO/ 2020

A proposta de realização do projeto

fortalecendo esta

rede de contato e

de mentoria no

Programa Bom aluno

gerando

surgiu

do

cumprimento da missão do Programa

a

partir

Comitê

Transformadores,
engajamento

para

o

social

e

Bom Aluno.
Em 2020, o projeto de Mentoria

universitários e demais alunos do Bom

realizou o primeiro grupo on-line, em que

Aluno.

foram proporcionados aproximadamente

O comitê, liderado por universitários e

06 encontros entre 13 duplas. Alunos do

membros formados do Programa Bom

8º e 9º ano do ensino fundamental e 1º e

Aluno (PBA), contribui com iniciativas

2º ano do ensino médio (mentees /

para o aperfeiçoamento do Programa e

mentorados). Foi realizado também 01

auxilia

diretas,

encontro para capacitação dos mentores,

estabelecendo um canal de comunicação

constituído por universitários e formados

entre integrantes de todos os níveis de

pelo Programa, e voluntários do PBA,

ensino do PBA.

engajados com a causa da educação.

objetivos

suas

a

alunos

ampliar

impacto

formados,

em

de

Agentes

maior

atividades

Tem como um dos
troca

de

experiência,

Depoimentos de mentores sobre
a experiência com a mentoria:
“São momentos ricos, que você se
desafia, que você desafia o outro,
conhece pessoas novas, com
necessidades diferentes, personalidades
a serem exploradas em tão pouco
tempo. É um desenvolvimento como
ser humano”
Andre Luiz de Matos
Formado do Programa Bom Aluno em
Farmácia pela UFPR

“É muito bom fazer parte dessa
experiência. Posso ter contato com
alunos de várias turmas, há troca de
experiência, de conhecimento e muito
aprendizado”.
Juliana de Lima R. Domingues
Formada do Programa Bom Aluno em
Direito pela FAE

Depoimentos de Mentorados/Mentees
sobre a experiência com a mentoria:
“Eu diria que é uma experiência muito legal, que
é bom ter alguém ali disponível para te ouvir e
realmente te ajudar a procurar soluções para as
coisas que você está passando. Eu também diria
que os mentores são sempre muito esforçados e
dispostos a ir atrás das coisas para atender uma
necessidade sua, o que é muito legal e faz a
gente se sentir acolhido. E é uma troca de
experiências muito boa”.
Amanda Almeida Xavier
Aluna do 2º ano do ensino médio do colégio
Bom Jesus

“Foi muito interessante
principalmente porque eu e meu
mentor tínhamos muitas coisas em
comum”.
Scharlles Chrysthian da Silva Filho
Aluno do 1º ano do ensino médio
do colégio Dom Bosco

CURSO DE PAIS 8º ANO:
AS CINCO LINGUAGENS DO AMOR E
COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA
OUTUBRO/ 2020
Ainda

em

atividade

realizada

amor” e “Comunicação Não-Violenta”. O

remotamente, os pais do oitavo ano foram

grupo mostrou-se engajado, com média

convidados a participarem de encontros

de 88% de participação de todos os pais.

com temas que envolviam a adolescência
(demanda de pais e filhos). A atividade
possibilitou

reflexão e aprendizagem

sobre as diversas formas de expressar
amor, vínculo e comprometimento, e de
como a adolescência é um momento de
muitas mudanças, necessitando revisar
estratégias de comunicação entre pais e
filhos.

Expresso aqui minha alegria em
poder participar do Curso de pais
online, apesar da Pandemia,
nossos encontros foram
renovadores e cheios de
conhecimento, os assuntos que
mais gostei foram Comunicação
não violenta e as Cinco linguagens
do amor.

Foram 5 encontros divididos em
dois temas: “As cinco Linguagens do

Os encontros remotos foram muito
importantes, conheci o aplicativo Zoom e
aprendi a usar, sendo que depois acabei
usando a ferramenta em outras reuniões. E
também pela questão prática de logística,
muitas vezes a reunião presencial
demanda de algumas horas a mais para
locomoção. O tema que mais gostei foi as
5 linguagens do amor, o que nos
proporciona entender as diferentes formas
de amar e tentar, através deste
ensinamento, se permitir nos conhecer e
conhecer o próximo, e que às vezes o
amor é sentido e demonstrado de formas
diferentes mas nunca vai deixar de ser
amor. Gratidão a tudo que aprendo e
conheço, este curso é pra vida.
Kerlen Rosa, mãe de Arthur, 8º ano.

Patrícia, mãe de Bernardo

FEIRA DE PROFISSÕES
OUTUBRO/2020

O principal objetivo do evento é

Nesse ano de 2020 tivemos que inovar e nos

reunir pessoas com o mesmo perfil e

reinventar, visto o cenário de pandemia

propósito,

ainda

senso

de

importância

aos

vivido

neste

final

de

ano.

Foi

estudos, a fim de que, além das informações

necessário estudo e muita flexibilidade.

compartilhadas por outros meios, este

Adaptamos

momento sirva como uma oportunidade

modalidade on-line, alcançando alunos do

para aproximar os integrantes de diferentes

9º ano do ensino fundamental e alunos do

ciclos do Programa. A familiaridade entre

ensino médio, bem como foi possível

suas trajetórias e grandes expectativas em

expandir o convite para alunos de outras

relação à carreira fazem desta Feira de

unidades do Bom Aluno. Além do evento

Profissões um momento ímpar. A ideia é

possibilitar o contato com a realidade

que se possa proporcionar um ambiente

profissional das carreiras de interesses dos

para esclarecer dúvidas sobre a diferença

alunos, conseguimos mostrar a realidade

entre os cursos, faculdades/universidades,

vivenciada por nossos alunos universitários

mundo do trabalho, prós e contras das

e formados, que já passaram pelo Programa

ocupações de interesse, frente ao projeto

e

de vida almejado. A Feira de Profissões

experiências. Nesta Feira, contamos com o

promovida pelo PBA aproveita os talentos

apoio de muitos voluntários integrantes do

que

Programa Bom Aluno -

já

estão

experiência

do

vivendo
ensino

ou

viveram

superior,

a

para

têm

formados

todo

muito

-

a

o

evento

agregar

para

com

a

suas

universitários e

profissionais

voluntários

proporcionar uma experiência diferenciada

externos, referências em

suas áreas de

aos alunos do ensino fundamental e médio,

atuação, totalizando cerca de 45 voluntários

favorecendo escolhas mais conscientes.

em todo o evento.

O grande desafio deste ano foi
promover um evento que atendesse aos
objetivos iniciais,
alunos,

e

fosse atraente aos

acontecesse

de

forma

organizadora. Sucesso total!
No que diz respeito à avaliação,
temos feedbacks da maioria como um
evento

excelente,

que

superou

as

remota/online. Pensando no processo de

expectativas. Cumpriu com o objetivo de

desenvolvimento dos alunos e a fim de

oportunizar conhecimento acerca das

promover

carreiras e cursos de nível superior, e

maior

engajamento,

organizamos o evento no período da noite,

ampliação de networking.

em 3 dias de atividades de 2h. Na primeira

participantes apontaram que a Feira de

noite, abrimos o evento com um painel

Profissões auxiliou no processo de escolha

com os profissionais convidados Julia

profissional, trazendo informações muito

Garim Dias (de Porto Alegre) e Rodrigo de

relevantes.

78% dos

Alvarenga (em Curitiba) para falar sobre
Inovação e Protagonismo - O que não

Números:

muda no Futuro do Trabalho? Na segunda

64 alunos visitantes da Feira de todas as

noite houve a exposição de cursos. Para a

unidades do PBA

realização desta etapa, contamos com a

45 voluntários - 06 voluntários externos e

abertura de 11 salas virtuais por uma

39 voluntários integrantes do PBA

plataforma

(universitários e formados).

digital,

representantes
correlatas,

de

em

que

cursos

de

haviam
áreas

os quais apresentaram os

cursos do ensino superior, e moderadores
para gerenciar o tempo e a circulação de
alunos visitantes na sala. Por fim, no
último dia, contamos com uma roda de
conversa

entre

alunos

visitantes

e

voluntários para falar sobre a escolha
profissional e o perfil das instituições de
ensino superior.
A divisão dos temas e logística do
evento

foi muito rica e proporcionou

grande

aprendizado

para

os

alunos

participantes. Com certeza, o evento ficou
marcado na história do Programa Bom
Aluno. Teve ampla repercussão tanto nos
estudantes, como voluntários e na equipe

08 profissionais do PBA Curitiba
03 profissionais do PBA de outras unidades
TOTAL: 120 pessoas

BATE-PAPO EM INGLÊS - 7º ANO
NOVEMBRO/2020
Em novembro os alunos do 7º ano
tiveram seu primeiro contato com o curso
de inglês e a novidade não parou por aí as aulas aconteceram

estudo e aproveitamento do curso.
08 alunos participaram deste encontro,
com cerca de 2 horas de atividade.

em ambiente

remoto. Dentro dessa realidade, alguns
alunos com perfil mais introspectivo e até
os mais tímidos, foram convidados a
participarem

de

um

encontro

denominado “Dicas para pessoas tímidas
de como se sair bem no inglês”. A
atividade teve um caráter mais lúdico e
dinâmico, onde os alunos puderam trazer
suas percepções e criar estratégias de

O bate papo de inglês me ajudou
com as minhas inseguranças de
responder perguntas ou até
mesmo falar na aula, também me
ajudou a perceber que eu não era
a única a ter essa dificuldade e
que era algo normal de se ter.
Lethycia - 7ºano

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
PARA VIVÊNCIA INTERNACIONAL EM CARDIFF
NOVEMBRO/2020

No início do ano fomos agraciados

visou selecionar um aluno e uma aluna para

com a iniciativa do empresário Luis Bessa

realizar o intercâmbio em julho de 2021. O

em patrocinar duas bolsas de intercâmbio

processo teve 15 integrantes elegíveis para

em Cardiff, no País de Gales, para nossos

a bolsa e contou com três fases: análise de

alunos universitários. A ideia de criação do

currículo e documentos, dinâmica de grupo

Projeto partiu do empresário como uma

e entrevista individual. Entre os critérios

forma de retribuir à sociedade conquistas

avaliados estão o desempenho acadêmico,

que a proficiência na língua inglesa

desempenho

proporcionou em sua vida pessoal e

participação em atividades voluntárias e

profissional.

liderança.

O processo seletivo foi realizado em

na

língua

inglesa,

Os aprovados foram a aluna Bruna

parceria com a agência AFS do Rio de

Nizer,

Janeiro - uma organização internacional,

Universidade Positivo e o aluno do segundo

voluntária, não governamental e sem fins

ano do curso de Farmácia na UFPR, Thiago

lucrativos,

Henrique Dias, que nos deixaram seus

comprometida

oportunidades

de

em

oferecer

aprendizagem

intercultural por meio de programas de
intercâmbio, para a construção de um
mundo mais justo e pacífico. A parceria

estudante

de

Medicina

depoimentos sobre essa conquista:

da

estou realizando esse sonho. A esperança
por conquistar esse objetivo aumentou
logo no início deste ano, quando na
reunião de abertura o empresário Luiz
Bessa apresentou a sua proposta para nós
e eu tive a possibilidade de participar do
processo seletivo. Em todas as etapas do
processo dei o melhor de mim e ao
receber o resultado tive que o ler três
vezes para acreditar que eu, mesmo sem
ter certeza de nada, tinha dado o
primeiro passo da realização de um
sonho ao me inscrever no processo.
Sempre fui muito grata ao PBA e a toda a
sua equipe de profissionais por me ajudar
a alcançar vários sonhos até hoje, como o
de cursar Medicina e completar o curso
de inglês, e agora agradeço mais ainda
por me acompanharem em mais essa
“Oi! Sou a Bruna Gabriela Cardoso Nizer,

conquista. Agradeço também a Legacy

tenho 22 anos e fui a aluna selecionada

por toda a minha formação na língua

no processo seletivo para vivência

inglesa, sempre com professores incríveis

internacional em Cardiff, País de Gales.

e ao empresário Luiz Bessa, que junto a

Antes mesmo de entrar no Projeto Bom

AFS, está fazendo esse sonho possível e

Aluno, eu já demonstrava interesse pela

também por se dedicar a ajudar o PBA a

língua inglesa na escola pública em que

crescer cada vez mais. Por fim, não posso

estudava e, após ter sido aprovada no

deixar de dedicar essa vitória aos meus

PBA em 2011, esse amor pela língua

pais, familiares e amigos que me apoiam

cresceu cada vez mais. Ter conquistado

imensamente em todas as decisões

essa vaga está sendo incrível e muito

desde sempre. Estou muito feliz e espero

emocionante, pois a garota que amava o

até o próximo ano para voltar aqui e

inglês sonhava em um dia poder fazer um

compartilhar essa experiência com todos

intercâmbio, viver essa experiência e hoje

vocês. Obrigada!”

“ Sem palavras!

aqui ainda, um agradecimento singular a

A felicidade e a emoção de receber uma

muitos professores e professoras que, ao

notícia dessa são imensuráveis e o turbi-

longo da minha vida acadêmica, foram

lhão de sentimentos que vêm à mente,

muito mais que isso, sendo uma enorme

então, não dá para explicar. Poder fazer

fonte de incentivo e inspiração. Muito

esse intercâmbio significa muito pra mim

obrigado, de coração, a cada um de vocês!

e é, sem dúvida nenhuma, mais um

Agora, nessa espera pela viagem, os

sonho se tornando realidade. Hoje, eu

planos já vão surgindo e o coração vai a

olho para trás e vejo como a vida é feita

milhão, mas a sensação é a de que a ficha

de pequenos degraus que vamos subindo

só vai cair mesmo quando estivermos lá.

de pouquinho em pouquinho até chegar

Que venha Cardiff! =D”

onde queremos – trilhando um caminho
individual, mas sempre contando com o
apoio de pessoas muito especiais ao
nosso redor. E dessa vez não é diferente:
sinto que é mais um degrau que estou
tendo a oportunidade de alcançar e
tendo a ajuda de muita gente. Por isso,
tenho muito a agradecer à minha mãe,
fiel companheira, e à minha família por
todo o esforço, apoio e torcida de sempre;
ao Programa Bom Aluno e toda sua
equipe pela dedicação em mudar não só
a minha, mas a vida de muitos jovens
através da educação; ao Luiz Bessa que,
abraçando essa causa de transformação,
está fazendo tudo isso ser possível, junto
à equipe da AFS; e, também, aos meus
amigos, em especial Lola e Gus, pela
torcida e encorajamento. Por fim, deixo

FORMATURA 9º ANO - PASSAGEM DE CICLO
DEZEMBRO/2020

O encerramento do 9º ano é de

tomou conta de todo espaço:

alunos,

extrema importância para os nossos

professores,

alunos, pois é o momento de passagem

nítido o brilho orgulhoso nos olhos de

do ensino fundamental para um novo

cada pai, pela conquista de seus filhos.

ciclo.

Mesmo online, tivemos a oportunidade de

Após

toda

a

trajetória

que

familiares e amigos. Era

percorreram, chega o momento de se

relembrar

esforçar ainda mais nos estudos e se

turma por meio de falas dos participantes,

preparar para o vestibular. Em 2020, todos

pudemos homenagear a história de cada

os nossos alunos passaram pelo 9º ano

um que vem sendo construída. Todos os

com aulas online, distante dos amigos e

alunos receberam um diploma e um kit

dos professores. A fim de valorizarmos

festa para nos alegrarmos juntos, mesmo

este momento especial, foi realizada uma

que distantes fisicamente.

os

grandes

momentos

da

formatura online no Bom Aluno, onde
alunos, famílias e profissionais
fizeram

parte

fundamental

do

ciclo

puderam

do

que
ensino

celebrar

esta

conquista. Uma emoção generalizada

16 alunos formados
60 pessoas participando do evento, entre
alunos, familiares, professores e equipe
técnica.

PARCERIAS
INSTITUCIONAIS
GOVERNAMENTAIS

MOVIMENTOS E REDES

INSTITUIÇÕES E PROFISSIONAIS PARCEIROS

Psic. Ana Correa . Psic. Derlei José Soares . Psic. José Luis F. Bueno Junior
Psic. Flávia Marize Tebet . Psic. Giselle Simone Diamante . Psic. Josiane Cristina F. Pereira Horevitch
Psic. Renata de Fátima Ferreira da Silva . Psic. Giovana Foltran . Psic. Michele Vidal
Psic. Isabela Alonso . Psic. Leonardo Garcia . Psic. Luise Hann . Psic. Carla Z. Gouveia
Psic. Anny Helen Fagundes Tavares . Psic. Lorena Cristiane Rodrigues . Dr. Cláudio Costa Junior

APOIADORES

ESCOLA DE IDIOMAS

COLÉGIOS

MANTENEDORES OU PATROCINADORES

BRIDDEN
ESTRUTURA
LOGISTICA

EXPRESSO
RENOVAÇÃO

GIOCONDO
VILLANOVA
ARTIGAS NETO

FQNT WOOD

IGHOR
EDUARDO
SOUZA
DOS SANTOS

FRIBURGO
TRANSPORTE E
LOGISTICA

INFABER
COMERCIAL

LED PRIME
PAINÉIS
ELETRÔNICOS

MV10
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL

NAPOLES
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

OKE DO BRASIL
MATERIAIS
SINTÉTICOS

NAVARRO

PETRONAS
LUBRIFICANTES
BRASIL

PAULUK
TRANSPORTES

PPG
INDUSTRIAL
DO BRASIL

POLI-K
COMERCIO
DE PRODUTOS
PLÁSTICOS

REVOCOAT
DO BRASIL

RISOTOLANDIA

TECNO SUD
AMERICA

RODOTRACK
TRANSPORTES

THT
ARMAZÉNS
GERAIS E
LOGÍSTICA

VRI
IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

TROMBINI
EMBALAGENS

WICKBOLD
& NOSSO PÃO

TTSV
TRANSPORTES
RÁPIDOS

V&V
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS

VOLUNTARIADO
EXTERNOS E INTERNOS
Voluntários Externos

Ana Carolina Vilas Boas
Ana Paula Teixeira dos Santos

Amanda Buffara Bueno

Ariela Ranyelly de Paula Silveira

Bruna Taís Weber

Barbara Lemos Luiz

Camila Marochi Telles

Barbara Rodrigues Borges

Carolina Belomo de Souza

Bianca Tomazi Nichetti

Eduardo Ruchinhaka

Bruna Marceli Claudino Buher

Emanuelle C.Ibrahim

Camille Gomes de Carvalho

Evelyn Campos

Carina Barbosa

Fernanda Ristow

Charles Reis Ribeiro

Fernando Kureke

Cristiane Marins Pereira

Gabriel A. F. Seixas

Domingos Antonio Ferreira Neto

Jessyca Karoline Ficagna

Eliane Cristina da Silva

Jheniffer Pizza

Elkys Guilherme de Oliveira

Julia Garim Dias

Erica da Silva Gaspari

Juliana Lee Pinto

Estevão Sanches Rodrigues

Juliana Steinbach

Ewerton Teles dos Santos

Laísa Weber Prust

Felipe Mota Narciso de Morais

Leonardo de S.Beraldi

Gabrielle Amanda Poi

Lucieli Rossi

Geovani Oliveira de Souza

Marcos Augusto Hochuli Shmeil

Giselle Henequin Siemsen

Rodrigo De Alvarenga

Higor Francisco Lambach

Valeria Neia Tavares

Idalberto Batista Vieira Júnior
Isabelle Caroline Candido de Oliveira
Jheniffer Camila Pizza

Voluntários Integrantes do
Programa

João Victor Cardoso
José Ademar da Veiga Neto
Juliana Camile de Jesus Ferreira

Alexandre Garus

Juliana de Lima Rodrigues

Alyne Oliveira Tokarski

Karina da Silva Almeida

Amanda Rie Funaki

Keila Borges Peres

Ana Carolina Vieira Azevedo

Kelly Cristina Camargo Chagas

Kessoly Gonçalves do Nascimento
Leticia Cristina Ferro
Luana Fátima Ramos
Marco Antonio Schirmer Schneider
Rodrigues
Patrick da Silva Moreira
Patrick Henrique Lazarett Froes
Pedro Domingos Tricossi dos Santos
Taygo Roberto Camargo dos Santos
Thiago Henrique Dias Costa
Valéria Queiroz
Vanessa Aparecida Chek
Vanessa Hartmann Alves
Wesley Proença de Camargo

NÚMERO DE
VOLUNTÁRIOS
INTERNOS E EXTERNOS
EM 2020

RECONHECIMENTO

O Selo Doar tem como objetivo incentivar, legitimar e destacar o profissionalismo e a
transparência nas organizações não-governamentais brasileiras, na forma de um
atestado independente de sua adequação aos Padrões de Gestão Profissional e
Transparência (PGT).
Com essa certificação, passamos a fazer parte de um seleto grupo de organizações
brasileiras certificadas que alcançaram o padrão de qualidade definido pelo Instituto
Doar, baseado nos principais modelos de certificação internacionais para organizações
da sociedade civil. Certificação esta que muito nos orgulha!

RESULTADO FINANCEIRO
ORIGEM DE RECURSOS

8%

2%

0,4%

Nota Paraná

Parceiros sociais
Egressos

1%

FIA Estadual

Parceiros Sociais
Pessoa Física

89%

Parceiros Sociais
Pessoa Jurídica

Parceiros Sociais - Pessoa Jurídica
Parceiros Sociais - Pessoa Física
Parceiros sociais - Egressos
Nota Paraná
Fundo da Infância e Adolescência (Estadual)

R$ 1.407.802,18
R$ 27.202,50
R$ 120.770,21
R$ 5.798,00
R$ 20.630,00

total

R$ 1.582.202,89

89%
2%
8%
0,4%
1%

RESULTADO FINANCEIRO
TOTAL DE DESPESAS

4%

4%

Comunicação e
Captação de Recursos

Assessorias e
Serviços de Terceiros

26%

CICLO I
CriAção

24%

Despesas
Administra�vas

23%

CICLO II
Passaporte para
o Futuro

19%

CICLO III e IV
Agregando Valores e
Agentes de Transformação

CICLO I
CICLO II
CICLO III e IV
Despesas Administra�vas
Comunicação e Captação de Recursos
Assessoias e Serviços de Terceiros
total

R$ 410.875,81
R$ 357.183,12
R$ 308.331,31
R$ 383.616,71
R$ 63.996,88
R$ 58.199,06
R$ 1.582.202,89

26%
23%
19%
24%
4%
4%

COMUNICAÇÃO
CAMPANHAS REALIZADAS

DESTINE SEU
IMPOSTO DE RENDA

CAMPANHA
DOE CONEXÕES

Tanto pessoas físicas quanto
jurídicas podem destinar parte do
Imposto de Renda devido ao
programa. Em 2020 fizemos duas
ações com o foco em orientar as
pessoas sobre essa possibilidade e
também aumentar o valor
revertido para o desenvolvimento
das atividades com os alunos. A
ação que aconteceu no final do ano
foi realizada na plataforma Abrace
Uma Causa.

Com o objetivo de auxiliar os
alunos e potencializar o
aprendizado no ensino remoto,
modalidade adotada em virtude do
COVID-19, a campanha Doe
Conexões buscou arrecadar
doações para que fosse possível
ofertar pacotes de internet e/ou
aparelhos e acessórios eletrônicos
para os estudantes. A campanha foi
lançada no Dia de Doar - 01/12 - e
foi realizada através da plataforma
Abrace Uma Causa.

COMUNICAÇÃO
MARKETING DO BEM
O projeto Marketing do Bem nasceu

possibilidades

de

negócios

ou

de uma demanda interna da instituição.

desenvolver materiais de divulgação dos

Com o isolamento social em virtude do

produtos e serviços ofertados.

COVID-19 foi percebido que algumas

Foram atendidos 7 negócios com a

famílias atendidas pelo programa, tinham

criação

tido uma queda em seus rendimentos

divulgação do produto ou serviço e, um

financeiros.

e

curso básico de instagram para negócios -

familiares são autônomos e/ou pequenos

via whatsapp - em parceria com o Studio

empreendedores, nasceu o projeto com o

Syna, escritório de design e mídias sociais.

Como

muitos

pais

intuito de seguirmos atendendo aos
nossos

alunos,

nas

demandas

emergentes, mas de maneira indireta.
O objetivo do projeto, encabeçado
por nossa Analista de Comunicação – Eid
Neiva da Silva – foi ajudar pequenos
empreendedores que sofreram com a
crise e precisaram

se reinventar neste

cenário. Entender as necessidades e, de
maneira

gratuita,

criar

novas

de

logos

e

materiais

para

COMUNICAÇÃO
ALGUNS NÚMEROS

FACEBOOK
/bomalunocwb

1809

curtidas até Dez/20
(Dez/19: 1671curtidas)

INSTAGRAM
@bomalunocwb

1064

seguidores até Dez/20

(Dez/19: eram 754 seguidores)

CLIPPING

mídia espontânea

01

matéria
publicada

BLOG

YOUTUBE

30
posts

inscritos

seguidores

(foram 18
em 2019)

(eram 19
em 2019)

(eram 57
em 2019)

64

LINKED IN

154

FAÇA PARTE
SAIBA COMO APOIAR

Acesse o nosso site e veja as diversas formas de apoiar.

DOAÇÃO MENSAL

ADOTE UMA URNA

DOAÇÃO PONTUAL

DOE SUA NOTA

VOLUNTARIADO

IMPOSTO DE RENDA

Av. Manoal Ribas, 1800 , Mercês
Curitiba - Paraná - CEP 80.810-000

Tel: (41) 3335-6006
bomaluno@bomaluno.org.br
www.bomaluno.org.br

