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QUEM SOMOS
INSTITUTO APONTAR
O Instituto Apontar é uma organização sem fins lucrativo que atende 350 alunos com superdotação.

Contribuímos com os objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU para agenda
2030 através do:
✓ desenvolvimento de ações que potencializam a autonomia e o exercício da cidadania.
(ODS 10 - Redução da Desigualdade)

✓ desenvolvimento do pensamento crítico na formação ético moral e cultural, formando agentes
transformadores da sua realidade e entorno .
(ODS 01 - Erradicação da Pobreza)

✓ desenvolvimento cognitivo, socioemocional e aceleração acadêmica de crianças e adolescentes.
(ODS 04 - Educação de Qualidade)

Nossa atuação baseia-se em três pilares: Formação Acadêmica, Cultural e Ética.
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PERFIL DO ESTUDANTE

▪ Alunos da rede pública e de baixa renda com superdotação
▪ Alunos bolsistas

PERFIS

ESTUDANTE E SELEÇÃO

PROCESSO DE SELEÇÃO
Nossa seleção é feita em
parceria com a Secretaria
Municipal de Educação do Rio
de Janeiro, através do Instituto
Helena Antipoff.
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NOSSOS PROGRAMAS
Preparação de alunos com Altas Habilidades/Superdotação acadêmica ao longo dos
4º e 5º anos para os concursos de admissão para as escolas de excelência com:
▪ ampliação cultural
▪ aceleração acadêmica
▪ desenvolvimento ético-moral
▪ apoio psicossocial

Acompanhamento dos alunos do 6º ano do EF II ao 3º ano do Ensino Médio com:
▪

suporte pedagógico;

▪

bolsa de inglês na Cultura Inglesa;

▪

oficinas formativas

▪

ampliação Cultural

▪

apoio psicossocial
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NOSSA HISTÓRIA
OInstituto Apontar nasceu da união
de duas instituições:
Associação de Assistência ao Adolescente com mais de 50 anos de
contribuição a adolescentes com alto potencial.
Instituto Lecca com mais de 15 anos atuando com crianças e adolescentes
com superdotação.
A riqueza da interação das duas organizações nos possibilitou oferecer um
atendimento mais completo para o desenvolvimento humano tanto do
ponto de vista educacional quanto assistencial ampliando o nosso impacto
social.
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MISSÃO, VISÃO E PRINCÍPIOS

MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento cognitivo e
socioemocional de crianças e adolescentes com
superdotação, oriundos de famílias de baixa renda,
através da assistência social e da formação
acadêmica, cultural e ética, possibilitando que
sejam agentes transformadores de suas vidas,
famílias e de seu entorno.

VISÃO
Nosso sonho é ser referência no
desenvolvimento integral do indivíduo
com superdotação, ampliando
oportunidades e apontando múltiplos
caminhos.

PRINCÍPIOS
●

●
●
●
●
●

Ética
Cooperação
Protagonismo da criança e do adolescente
Responsabilidade social
Diversidade
Paixão pelo que fazemos
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SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS 2020

Na primeira fase, em 2019, testamos aproximadamente 3.000 alunos do 3º ano do ensino fundamental I distribuídos em 39 escolas. Foram
aprovados 45 candidatos para a segunda fase composta por provas acadêmicas e entrevistas com alunos e famílias. Desta última fase
selecionamos 25 alunos para serem preparados ao longo de 2020 e 2021 para os concursos das escolas de excelência.
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RESULTADO DOS CONCURSOS 2019/2020

100% DE APROVAÇÃO
…para as escolas de excelência: Colégio
Pedro II, CAp-UERJ, Colégio Militar e

CAp-UFRJ.
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ATIVIDADES 2020
Semana de formação para os colaboradores

No início do ano foi realizada nossa semana de formação para nossos colaboradores, com convidados e também profissionais
do Instituto que realizaram palestras e dinâmicas sobre a área da educação, inclusão, serviço social, gestão e altas
habilidades/superdotação.
Da esquerda para direita temos a nossa Diretora Voluntária Ciça Melo falando sobre Gestão, na foto seguinte nossas oficineiras Beatriz Piva e Beatriz Willemsens apresentando o Programa Competências
de Vida. Na parte inferior à esquerda, Luciana, Coordenadora de Assistência Social do CRAS Profª Ismênia de Lima Martins abordando a atuação do Serviço Social no Centro do RJ. Em seguida Fani
Hamphreis, colaboradora do IHA e professora da Universidade Veiga de Almeida, abordando a Dupla Excepcionalidade.
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INOVAÇÃO

Em decorrência da pandemia
No início de 2020 suspendemos nossas atividades presenciais e com o agravamento da pandemia e a falta de
perspectiva para a volta das atividades presenciais, foi preciso inovar em duas frentes:

PEDAGÓGICA:
▪
▪
▪

Inclusão digital dos alunos com doação de tablets e acesso à internet
Aulas online via Zoom e Google Classroom
Treinamento de professores

ASSISTÊNCIA SOCIAL:
▪
▪
▪
▪

Doações mensais de cestas básicas
Doações de máscaras
Encaminhamentos para rede socioassistencial
Atendimentos individuais e em grupo
11/ 23

ATIVIDADES CULTURAIS 2020
Com as atividades presenciais suspensas a Brookfield Brasil, uma de nossas patrocinadoras, em parceria com a Entre
Entretenimento disponibilizaram para os nossos alunos duas atividades culturais online: o espetáculo “Tropicalinha:
Caetano e Gil para crianças” e a oficina de “Criação de Histórias”.

Oficina “Criação de Histórias”

Espetáculo online “Tropicalinha: Caetano e Gil para crianças”
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ATIVIDADES CULTURAIS 2020
A Casa Roberto Marinho em parceria com a Escola Alemã
Corcovado proporcionou oficinas online para os nossos
alunos envolvendo as exposições: “Livros e Artes” e
“Enquanto” abordando suas experiências durante a

pandemia.

Alunos do ensino médio da Escola Eleva ofereceram as oficinas:
▪

CinePipocando - Troca de opiniões e experiências através de
filmes abordando diferentes temas.

▪

Tutoria de Inglês - Encontros para desenvolver a conversação
em inglês.
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EVENTO FIM DE ANO LETIVO

Realizado através do YouTube, com
participação do nossos Diretores do Conselho:

Luis Eduardo Costa Carvalho e Ana Cecília
Melo, nosso Embaixador Hélio de La Peña e a
Diretora Executiva Cláudia Barros.
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DEPOIMENTOS
Depoimento de Natália Cristina, mãe de Rebeka do 5° ano do Ensino Fundamental I :
"Hoje estou aqui para agradecer a cada um que faz parte do Instituto Apontar, por todo suporte que tem dado a
minha filha, graças a vocês ela consegue estudar, ela está tendo acesso aos professores e alunos. Sou muito grata
também a cesta básica que vocês forneceram porque ela ajudou muito, complementou muito a renda da nossa família,
ainda mais para eu que sou autônoma, essa cesta básica foi fundamental. Vocês sempre acolheram a gente, tanto a
mim quanto a minha filha, que ano que vem possamos estar juntos."

Shekinah, 6º ano do Ensino Fundamental II aprovado no Colégio Pedro II, CAp UERJ e CAp UFRJ,
representando todos os alunos do Instituto:
"Estou aqui com a honra de representar todos os alunos do Instituto Apontar, que mesmo com a pandemia, continuou
nos ajudando com clubes de leitura, da cidadania, oficinas de digital, incrível mente, oratória, matemática e até tablet
forneceu para os alunos, o que mais podemos querer? Obrigado Instituto Apontar!"
Veja mais em: https://www.youtube.com/watch?v=_R5mws6keXY
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RESULTADOS
INSTITUTO APONTAR

92%

62%
42%

Participação dos alunos se
preparando para os concursos

Participação dos alunos já nas
escolas de excelência

Tarefas realizadas
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RESULTADOS
INSTITUTO APONTAR

Atendemos alunos e seus familiares ao longo do ano da seguinte forma:
❑

300 doações de cestas básicas

❑

750 encaminhamentos para a rede socioassistencial

❑

123 tablets e equipamentos eletrônicos doados aos alunos
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APROVADOS EM UNIVERSIDADES
2020/2021

✓ Gabriela Cardoso P. de Carvalho - Comunicação Social na UFRJ.
✓ Vitória da Silva Araújo - Ciências Atuariais na UFRJ.
✓ Vinícius Gomes Gandini - Farmácia na UFRJ.
✓ Pedro Nicollas Pereira A. D. T. Barros - Engenharia de Controle e

Automação - CEFET/RJ.
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DISTRIBUIÇÃO DE NOSSOS ALUNOS
UNIVERSITÁRIOS (54 ALUNOS)
UFRJ

31

UFF

5

UERJ

5

UNIRIO

4

UNICARIOCA

2

CEFET/RJ

2

TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

1

WEBER STATE UNIVERSITY

1

CELSO LISBOA

1

PUC

1

UFSJDR

1
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RESULTADOS
INSTITUTO APONTAR
RESULTADO FINANCEIRO 2020
RECEITAS

DOÇÃO PESSOA FÍSICA

116.916

DOÇÃO PESSOA JURÍDICA

684.518

TOTAL DE RECEITAS

801.434
DESPESAS

RECURSOS HUMANOS

752.020

MATERIAL

77.736

INFRAESTRUTURA

251.170

TOTAL DE DESPESAS

1.080.926

RESULTADO ANUAL

(279.492)

O déficit foi coberto parcialmente com receitas financeiras e parcialmente com o uso de saldos aplicados em anos anteriores.
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NOSSOS INVESTIDORES:

NOSSOS PARCEIROS:

COMO DOAR?
Ajude a transformar vidas e apontar novos caminhos!
Através do seu apoio é possível desenvolver potenciais e transformar realidades. A sua doação faz diferença na vida
dessas crianças e adolescentes, além de ser fundamental para a continuidade do nosso trabalho.

Acesse www.institutoapontar.org.br/como-doar/
e doe através do PayPal você pode optar por uma doação única ou recorrente.

Se preferir, faça uma doação via depósito bancário ou via PIX:
Instituto Apontar
PIX: CNPJ - 34.050.815/0001-05
Banco Bradesco (código: 237)
Agência: 1444
conta corrente: 42817-5 CNPJ: 34.050.815/0001-05
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FIM
Tel: (21) 2512-5267 / 98137-0087
R. Morais e Vale, 111 – 1º andarCentro – Rio de Janeiro – RJ

@instituto_apontar

contato@institutoapontar.org.br

