A BVSA e a BrazilFoundation monitoram constantemente a evolução e os resultados
dos projetos que você apoia. Esse acompanhamento é reportado através de pelo
menos dois relatórios de progresso e um relatório final de resultados.

Relatório Final
INSTITUTO LUTHER KING
Modernização Pedagógica do Curso Preparatório para Vestibular e ENEM: Acesso ao Ensino
Superior para Jovens e Adultos em Campo Grande
Por meio deste apoio o Instituto Luther King consolidou seu projeto de modernização pedagógica
e institucional, reafirmando assim seu engajamento com o ensino e preparação de qualidade dos
alunos bolsistas, aumentando suas chances de ingresso no ensino superior. Desde o início do
projeto, 240 alunos foram beneficiados e a taxa de aprovação na universidade foi de 82,5 %.
O projeto termina deixando salas equipadas com recursos tecnológicos, novas práticas
pedagógicas de uso das TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação incorporadas pelo corpo
docente, aprimoramento de material didático e ampliação do acervo da biblioteca. Os avanços
propiciaram aos alunos aulas inovadoras, mais dinâmicas e criativas, maior acesso à informação e
professores mais estimulados, facilitando o processo de ensino e aprendizagem. Os benefícios
alcançados se estenderão a todos os jovens que ingressam anualmente no instituto em busca do
sonho de chegar à universidade.
A organização conseguiu um novo financiamento e influenciou a criação de um Projeto de Lei
para ceder vale transporte para alunos de ONGs e que já está em análise.

Atividades realizadas:








Atividades de treinamento e formação de professores em tecnologia educacional;
Equipagem de salas de aula com kit multimídia;
Contratação de uma licença de software específico para leitura, correção e emissão de gráficos
referentes ao simulado;
Acompanhamento de profissionais de TI nos recursos de sala de aula e coordenação pedagógica;
Renovação do acervo de periódicos referentes ao ENEM;
Seleção de novos alunos para turmas de 2016;
Aquisição de 160 uniformes para os alunos e 17 para a equipe técnica.

Obter as revistas sem custo algum foi, com toda a certeza, um grande adicional para
o meu êxito no ENEM. Gostaria de agradecer a todos que facilitaram a minha vida e a
de tantos outros alunos, pois as revistas ajudaram com importantes informações para
o meu progresso. Obrigada!”
Alice Barros, aluna
Esta iniciativa, apoiada pela BVSA, representou para a família ILK a possibilidade de
continuar sonhando - a despeito das dificuldades - e colocou cada um dos alunos em
condições de disputar, de igual para igual, uma vaga na tão sonhada faculdade.
Venilto Rocha de Oliveira, professor de Gramática e Redação
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