RELATÓRIO
2018

Uma Ação de Mudança
Social
O ano de 2018 foi marcado por desafios e
novidades no Instituto Bom Aluno da
Bahia (IBABA). Os alunos do 9º ano
começaram os estudos nas escolas
particulares parceiras do programa, os
alunos do ensino médio prepararam-se
para o ENEM e a escolha profissional e os
graduados assinaram contrato de
compromisso com a causa. Por isso,
durante este ano letivo nos preocupamos,
mais que de costume, em oferecer
atividades e cursos que proporcionassem o
bem estar psicossocial de nossos
beneficiados e suas famílias.

DESTAQUES:
Maria Eduarda, 9º
Ano, recebeu do
Cultura Inglesa
certificado deTop
Student entre todos os
estudantes do nível
Elementary.
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Presidente: Bento Scandian
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Atividades 2018
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 2018.
Encontro de Integração;
Roda de Conversa com a mestre em
Educação Multicultural pela New
Paltz State University of New York
sobre sua exposição Black Women Presence and Power;
Encontro de pais da primeira geração
do programa;
Palestra sobre relações com a coach
Lygya Maya;
Conversa com o Psicólogo João
Mauríco sobre controle de ansiedade;
Aulas de Ioga;
Palestra sobre Liderança com a Coach
Maria do Carmo Brandão.

Além dessas atividades, os alunos
participaram do curso regular com
aulas semanais (ensino fundamental) e
quinzenais (ensino médio).

Grade Curricular
Atualmente os alunos beneficiados
do Ensino Fundamental têm aulas de
Leitura Viva, Hábito de Estudo e
Desenvolvimento Pessoal, enquanto
os alunos do Ensino Médio têm aulas de
Redação e Desenvolvimento Pessoal e
Acompanhamento Acadêmico.

Nada do que vivemos
tem sentido, se não
tocarmos os corações
das pessoas.

Cora Coralina
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Grade Curricular
Hábito de Estudo
Acompanhar o desempenho do aluno e
fortalecê-lo nos aspectos de atenção,
concentração e motivação
para uma aprendizagem significativa

Leitura Viva

Redação

Desenvolver o hábito sistemático da
leitura por meio de
diversos recursos lúdicos.

Desenvolver habilidades técnicas e
estratégicas para a produção de textos,
promover reflexões e auxiliar na construção
de ideias.

Desenvolvimento
Pessoal
Desenvolver a motivação do aluno
para a adaptação a um novo nível de
ensino, contemplando aspectos
emocionais e acadêmicos.

Administrando o
Potencial e Orientação
Profissional
Realizar orientação profissional e
favorecer a definição de objetivos
pessoais em relação à vida profissional.

04

Destaques de 2018

1

Sandra Coleman

Visita e palestra
da mestre em
Educação pela
Universidade
de Nova York.

2

3

Simulado ENEM
A aluna Maria Eduarda
Barbosa, do 9º ano do Ensino
Fundamental II, tirou nota
1000 na Redação do
simulado ENEM realizado
pelo Colégio onde estuda, o
Salesiano Dom Bosco.

Certificado Leitora
A aluna Isabella Menezes, do 2º
ano do Ensino Médio, recebeu
certificado de leitora do ano, no
Colégio Salesiano Dom Bosco,
por ter lido o total de 28 livros
em 2018.
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PROJETO
CARTINHA
Os alunos escrevem
cartas para amigos e
familiares e enviam
pelo correio. O
objetivo é
"desmecanizar" a
produção escrita dos
alunos conduzindoos a uma redação
mais amorosa.
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Os Aprovados
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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 da 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
alunos e suas famílias. 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

Nossos Eventos
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Equipe de Professores

Nossos Eventos

Graduado em Publicidade,
especializado em Metodologia do
Ensino Superior, escritor e poeta,

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

Psicóloga graduada pela Faculdade
Castro Alves, com especialização em
Neuropsicologia.

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

Graduada em Comunicação
Social pela Uneb e em Inglês
pela Kaplan University Los
Angeles. Pós-graduanda em
Inteligência de Mercado,
Marketing Estratégico e
Mídias Digitais.
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Colaboradores e Parceiros

Nossos Eventos

Patrocinadores
Fraga e Trigo Advogados
Bento Scandian

Mantenedor
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