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Editora Cambridge

202 Jovens
CICLO I – CriAção
De 11 a 15 anos
Número de Jovens..................................................25
Número de horas de atividades com os jovens....310
Número de horas de atividades com os pais..........30
Número de horas atendimentos individuais pais ..125

CICLO II – Passaporte para o futuro
De 16 a 18 anos
Número de jovens.................................................47
Número de horas de atividades com os jovens...266
Número de horas de atividades com os pais........15
Número de horas atendimentos individuais pais..42

CICLO III – Agregando Valores
De 18 a 23 anos
Número de jovens............................................... 53
Número de horas de atividades com os jovens.....37
Número de horas atendimentos individuais jovens...60

CICLO IV – Missão Cumprida
Jovens formados .................................................79
Número de horas de atividades com os jovens...35
Número de horas atendimentos individuais jovens...42

Andréia Paulo Santiago
Carlos Souza

Claudia Ballesteros

Daisy Barros

Djanira Ferreira

Andreia Santiago

Eliane Evangelista

João Carlos Souza

Layla Ramos

mos

Mariana Caeiro

Maria de Fátima Galery

Layla Ramos

Layla Ramos

mos

Modesta Reis

Renovação e Aprendizado
O ano de 2020 começou a todo vapor. Os planos
eram muitos. No entanto, no dia 17 de março todas
as atividades escolares presenciais foram
interrompidas, por tempo indeterminado, em razão
da pandemia da Covid-19.
A pandemia decretada surpreendeu a todos e
impôs um verdadeiro ajuste de rota, tanto para os
alunos quanto para a equipe. As aulas remotas se
tornaram realidade dentro do Programa Bom Aluno
e, assim, foi possível seguir com os processos de
ensino e aprendizagem da melhor maneira possível.
Os computadores doados foram encaminhados
para os alunos que mais necessitavam.
O momento exigiu adaptação, flexibilidade,
resiliência e muita disposição! Aproximamo-nos,
ainda mais, das outras unidades do Bom Aluno, a
fim
de
nos fortalecer
por
meio do
compartilhamento de experiências.
Nossas professoras foram exemplos de dedicação e
boa vontade para que as aulas remotas
acontecessem.
Os
alunos
compreenderam
rapidamente a situação e aprenderam a aprender à
distância. E a equipe técnica cumpriu seu papel
oferecendo apoio para que tudo fluísse.
Os novos universitários também foram impactados.
Alguns tiveram o sonho de começar as aulas na
universidade adiado por alguns meses, até que as
instituições se organizassem para as atividades
remotas.
O contexto de adversidade que marcou 2020
aponta para a importância do nosso trabalho na
vida dos jovens. A solução de problemas complexos
exige responsabilidade, inteligência e criatividade,
competências desenvolvidas e estimuladas dentro
do Programa Bom Aluno.
Para 2021, nossas expectativas eram as melhores
possíveis. Tínhamos esperança de que as aulas
presenciais pudessem ser retomadas ainda no
começo do ano e que a rotina de encontros fosse
logo restabelecida. Infelizmente, não foi o que
aconteceu.

O ano letivo no Programa Bom Aluno começou de
maneira remota e assim permaneceu até outubro.
Equipe técnica, professoras e alunos já estavam
bastante adaptados às aulas on-line e isso
possibilitou que o aprendizado continuasse a
acontecer.
Cuidamos da adaptação dos alunos do 8º ano que
trocaram de colégio, encarando o desafio de iniciar
os estudos em um novo ambiente, de forma
remota. Ao mesmo tempo, continuamos apoiando
os alunos do 1º e 3º ano do ensino médio.
A chegada da vacina trouxe a esperança de dias
melhores. Gradativamente, algumas atividades
presenciais puderam ser retomadas. Diante disso,
contratamos uma assessoria especializada para
auxiliar na preparação para um possível retorno,
obedecendo aos requisitos e normas da Prefeitura
de Belo Horizonte. Após a expressa autorização
para atividades presenciais em espaços escolares, a
partir do dia 22 de outubro, todas as turmas
passaram a ter aulas em nosso espaço. Foi um
momento de muita alegria!
Em novembro, aconteceram as provas do ENEM e
estamos na torcida para que todos consigam ser
aprovados para os cursos que desejarem.
Durante esses dois anos, distribuímos cestas
básicas para as famílias de alunos do Programa Bom
Aluno. Além disso, em setembro, recebemos o
recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (FMDCA) para aquisição de kits de
limpeza, que também foram entregues às famílias.
Sabemos que essas ações foram de grande ajuda.
Todo o esforço empreendido nesses anos reafirma
nosso compromisso com o desenvolvimento e
crescimento dos alunos e, consequentemente, com
a construção de uma sociedade melhor.
O Bom Aluno-BH encerra o ano de 2021 com 202
alunos, considerando-se os jovens do ensino
fundamental e médio, universitários e graduados.

Maria Claudia Ballesteros
Diretora do Instituto Severino Ballesteros

MELHORES MOMENTOS 2020

Encontro Anual das Franquias PBA – Curitiba

Aula de Integração dos alunos do 7º ano – PBA

Aula de Integração dos alunos do 7º ano – PBA

Reunião de Integração dos Pais do 7º ano – PBA

Reunião com Novos Universitários – PBA

Evento Futuro do Trabalho, organizado pelo PBA Curitiba

Encontro Virtual com alunos universitários e formados do PBA

Apoio aos professores na preparação para as aulas remotas

Café Virtual com alunos e pais do 7º ano

Doação de computadores pelo escritório de advocacia de Letícia Fernandes de Barros e entrega aos alunos

Doação de computadores pelo Rotary Club Jaraguá e entrega aos alunos

Projeto Anjo 2020

Encontro de capacitação em Orientação Profissional entre as psicólogas de todas unidades PBA

Halloween do 7º ano PBA

Formatura de nossa aluna Isabela Pires em Psicologia – UFMG

MELHORES MOMENTOS 2021

Formatura de Gabriel de Morais em Engenharia Mecânica – PUC MINAS

Curso Desenvolvimento Perfil Profissional oferecido pelo PBA Curitiba

Formatura de Emerson Gonçalves em Letras – UFMG
O aluno foi aprovado para o Mestrado na mesma universidade

Entrega das Cestas de Quitutes Juninos para os vencedores do concurso de redação sobre o tema “A
Importância da Ciência” - Ana Luiza Ribeiro, Alice Maria e Amon Abade.

Formatura de Taís Gentil no Curso de Formação de Bombeiros

Curso de Produtividade oferecido pelo PBA Curitiba

Reunião com os alunos do 8º e 3º ano e suas famílias sobre a possibilidade de retomada das aulas
presenciais em outubro

Formatura de Natália Gentil em Engenharia Elétrica – CEFET-MG

Kits de limpeza e higiene pessoal adquiridos com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente
e entregues às famílias dos alunos do PBA durante 6 meses.

Encontro de apresentação e divulgação da Inteli – Instituto de Tecnologia e Liderança, em São Paulo

Reunião online com os pais dos alunos do 3º ano

Retomada das aulas presenciais no PBA – outubro e novembro de 2021

Retomada das aulas presenciais no PBA – outubro e novembro de 2021

Celebre o Natal em paz, na companhia
dos que mais ama, e tenha um Ano Novo
feliz do princípio ao fim.
Equipe do Programa Bom Aluno

