RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 2019

Uma Ação de Mudança
Social
O ano de 2019 foi marcado por novas
conquistas no Instituto Bom Aluno da
Bahia (IBABA). Os alunos do 3º ano
concluíram seus estudos nas escolas
particulares parceiras do programa,
realizaram o ENEM e foram aprovados em
universidades particulares nas primeiras
colocações. Os alunos aprovados nos
vestibulares de 2018 ingressaram nas
universidades e os alunos do 1º ano já se
adaptaram aos colégios particulares em
que estudam envolvidos em lançamentos
de livro e criação de projetos.

DESTAQUES:
Ruth Gusmão, 1º ano do
Ensino Médio, teve seu
projeto"Lixeira
Eletrônica", para descarte
correto e recolhimento
de resíduos eletrônicos,
implantado no Colégio
Salesiano.
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Atividades 2019
Com o intuito de promover integração,
fortalecer os aspectos escolares,
comportamentais, motivacionais,
valores sociais, morais e relacionais,
bem como motivar para a
aprendizagem significativa e propor
um espaço aberto para diálogo, o
IBABA promoveu alguns eventos que
fizeram parte do currículo do curso
para o Programa Bom Aluno da Bahia
de 2019:
Encontro de Integração com pais,
alunos e professores;
Encontro com nova turma de
Universitários para discutir
planejamento e desenvolvimento de
carreira profissional;
Palestra sobre Práticas Integrativas
com a psicóloga Silvia Seixas;
Formação do Comitê de Alunos
Graduados do IBABA;
Workshop sobre Planejamento
Financeiro;
Visita ao Museu Acervo da Laje;

Roda de conversa do Diplomata
Aminthas Silva com os alunos do
Ensino Médio sobre orientação
profissional e planejamento de
carreira;
Talk Show Educação que
Transforma - como a Educação é
capaz de desenvolver competências
e criar oportunidades;
Monitorias de matemática, biologia
e química ministradas para alunos
do Ensino Médio por graduadas do
Bom Aluno;
Sessões de coach gratuitas para
alunos universitários em parceria
com a Creser Desenvolvimento
Humano e Social;
Projeto de vida e de agente de
transformação social realizado pelos
alunos do 1º ano do Ensino Médio;
Dia de Lazer no Clube SESC Piatã.

Além dessas atividades, os alunos do
Ensino Médio participaram do curso
regular com aulas quinzenais.

A educação é a arma
mais poderosa que
você pode usar para
mudar o mundo.

Nelson Mandela
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Grade Curricular
Atualmente os alunos beneficiados pelo IBABA estão no Ensino
Médio e têm aulas das disciplinas Redação, Desenvolvimento
Pessoal e Administrando o Potencial e Orientação Profissional.

Redação
Produzir diferentes textos com base nas obras
literárias solicitadas pelos vestibulares pretendidos
pelos alunos, aprimorar os gêneros textuais e trabalhar
a intertextualidade das produções e leituras realizadas
pelos alunos.

Desenvolvimento
Pessoal
Fornecer instrumentos que fortaleçam
a capacidade de atenção, concentração,
autocontrole emocional e
combatividade necessários ao
enfrentamento de desafios e ao bom
rendimento nos estudos.

Administrando o
Potencial e Orientação
Profissional
Despertar o potencial mental e corporal, orientar
para a administração do stress, acompanhar o
desenvolvimento escolar e proporcionar a tomada
de decisão pela profissão a ser seguida.
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Destaques de 2019

1

Talk Show
Educação que
Transforma
Evento
realizado em
comemoração
aos 15 anos de
Instituto Bom
Aluno na Bahia

2

3

Aprovação 50
melhores Unifacs
O aluno Luiz Paulo
Nascimento Gonçalves ficou
em primeira colocação no
vestibular do curso de
Economia e entre os 50
melhores de todo o
vestibular da Unifacs
conseguindo bolsa de
estudos de 100%.

Aluna lança livro
de poesias com a
turma
A aluna Maria Eduarda
Barbosa, do 1º ano do Ensino
Médio, lançou com sua turma
no colégio, em culminância a
um projeto literário, um livro
de poemas, contos e cordéis
intitulado Um Universo Em Cada
Olhar.
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Nossos Eventos
Compreendemos que para cumprir nossa missão de contribuir para
a transformação social do país pela melhoria educacional e da
qualidade de vida de seus beneficiários é necessário agir também
fora do esquema tradicional de sala de aula. Por isso, durante o ano
letivo promovemos palestras, encontros e bate papos educativos,
informativos ou motivacionais com profissionais cujas trajetórias
possam inspirar nossos alunos e suas famílias. Também são
realizadas atividades de desenvolvimento de pais que visa orientá-los
quanto ao acompanhamento escolar de seus filhos exercendo o papel
de incentivadores e motivadores.
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Nossos Eventos

Roda de conversa do Diplomata Aminthas Silva com os
alunos do Ensino Médio sobre orientação profissional e
planejamento de carreira.
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Nossos Eventos

Monitorias para alunos do Ensino Médio
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Nossos Eventos
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Nossos Eventos

Professoras

Psicóloga, especialista em Avaliação
Psicológica e em Gestão Estratégica de
Pessoas.

Administradora de Empresas,
especialista em Gestão Estratégica das
Emoções nas Organizações e professora
de Redação.
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Colaboradores e Parceiros

Nossos Eventos

Patrocinadores
Fraga e Trigo Advogados
Bento Scandian

Mantenedor
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