ALPHA LUMEN

Grandes parcerias em prol

da educação
Instituto Alpha Lumen, de São José, inicia 2019
com seu projeto de expansão para escolas públicas

S

e 2018 foi um ano de grandes desafios e conquistas para o Instituto Alpha Lumen, sediado
em São José dos Campos, 2019 promete ser
um ano marcado por importantes novidades. A
ONG que busca soluções de impacto social por
meio de ações educativas, inicia neste ano a expansão
do projeto Alpha para as escolas públicas.
“No ano que passou, investimos muito na área sócio-emocional e trouxemos inovações na parte acadêmica
e curricular, além de ampliarmos os nossos projetos sociais nas diversas áreas em que atuamos”, afirmou Nuricel Villalonga Aguilera, fundadora da instituição, cujo
principal projeto é a escola de ensinos infantil, fundamental e médio, que atua com o objetivo de formar lideranças capazes de refletir a construção de suas próprias
histórias e de impactar positivamente o seu entorno.
“Temos o objetivo de contribuir para a mudança da
educação no nosso país. Em particular na região do Vale
do Paraíba, a Alpha desenvolve projetos de impacto social voltados para estudantes de escola pública e comunidades de baixa renda, abrindo oportunidades, em especial para crianças e jovens com altas habilidades, mas
que não têm recursos”, continuou Nuricel.
Somente em 2018, mais de 12 mil pessoas foram alcan-

çadas e impactadas pelas diferentes ações do IAL. A ONG
conta com a parceria de pesquisadores de universidades
brasileiras como Unifesp (Universidade Federal de São
Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), e internacionais, como
MIT Brazil e Brown University; além empresas e entidades
como o Instituto Embraer, Motorola, NBPress e Conecta.
“A exemplo de anos anteriores, traremos novamente
mega eventos com novidade. No Science Days, uma parceria com a BFCC (Brazil-Florida Chamber of Commerce), além da NASA, haverá participações internacionais
das agências espaciais Israelense e Europeia. Entre os
nomes de peso nacionais, instituições com excelência
em pesquisa, como o Cemaden (Centro Nacional Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais), o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o IEAV (Instituto de Estudos Avançados), bem
como empresas de sucesso e impacto tecnológico da
nossa região”, revelou Nuricel.
Para ficar atento ao calendário, acesse: www.alphalumen.org.br. O Instituto Alpha Lumen conta com duas
unidades. A Alpha 1 fica na r. Clóvis Bevilacqua, 868; a
Alpha 2, na r. Fernão Dias, 260, ambas no Jardim Esplanada, em São José dos Campos. l
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