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A Viena Siderúrgica S/A, implementou este 
Projeto para promover o combate ao trabalho 
escravo através de contextualização desse 
tema no acesso à educação para jovens e 
adultos do município. Através do 
desenvolvimento de um plano pedagógico 
focalizado no combate ao trabalho escravo, o 
programa permite que os alunos sejam 
alfabetizados, que desfrutem de discussões e 
debates de temas atuais.  
 

Projeto Informática Viena Educar 
 

Oferecendo o curso 

de Windows, Word, 

Excel, Power Point e 

navegação na 

Internet, o Instrutor 

de informática Délcio Sampaio Porto abre 

as portas da informação e do 

desenvolvimento dos alunos, por meio da 

integração com a rede mundial de 

computadores, operando assim um 

processo de inserção na vida digital.  

        

22/12 /2008 - Formadas 6 turmas com 7 

alunos nos turnos: matutino e vespertino. O 

curso de formação básica de informática 

tem duração média de 3 meses e beneficia 

os filhos de funcionários da Viena 

Siderúrgica, os filhos dos alunos do 

Programa Viena Educar, e as comunidades 

do Pequiá e Plano da Serra. Os alunos têm 

a sua disposição uma biblioteca, podendo 

fazer pesquisas e desenvolver habilidades 

de leitura. Desde sua implantação, 133 

alunos já receberam o Certificado de 

Informática Básica, estando capacitados 

para atender as exigências do mercado de 

trabalho.   

 

Formações Continuadas 
 

05/12/08 – Nessa formação, os 

alfabetizadores discutiram sobre o 

desenvolvimento dos alunos, ou seja, os 

avanços que tiveram após 3 meses de aula, 

freqüência e problemas relacionados à 

visão. Depois foram abordados textos 

informativos voltados para a temática, e 

debates em grupos socializando e tornando 

melhor a abordagem, para futuramente ser 

repassados aos alunos. 

 

19/12/08 - Sob a direção da Coordenadora 

Municipal do curso, Sra. Francilda Pereira, 

foi confeccionado um cronograma de 

atividades relacionadas à vivência dos 

alunos, com textos informativos 

focalizando o trabalho escravo no 

Maranhão, poemas, leitura de imagens 

relacionadas à importância do uso dos 

equipamentos de segurança (EPI’s), 

atividades com cálculos matemáticos 

envolvendo situações do cotidiano e as 

contribuições no aprendizado 

proporcionadas pelo livro didático “Viver 

Aprendendo – Modulo I”. Vale destacar 

que o mais relevante nesses encontros é a 

troca de informações e o aperfeiçoamento 

dos participantes, que colimam num 

melhor desempenho nas aulas ministradas.  

__________________________________ 

De Volta as Aulas 

Programa de Alfabetização de jovens, 

adultos e idosos no Viena Educar 

 

05/01/2009 – Após o 

recesso dos 

alfabetizandos, que 

durou 2 semanas, o 

retorno às aulas foi 

recheado de  

entusiasmado e  muita vontade de 

aprender. Segundo eles, já estavam com 

saudade do ambiente escolar, lugar onde 

cada um deles experimentou sua própria 

valorização como cidadão de um mundo 

globalizado. Sendo um ambiente agradável 

e com educadores que têm compromisso 

com a formação de saudáveis cidadãos, os 

alunos relatam que durante esses 04 meses 

de curso, já obtiveram um conhecimento 

amplo principalmente sobre a Prevenção 

do Trabalho Escravo, além das outras 

habilidades que envolvem o processo de 

leitura e escrita e que continuando o 
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processo “irão a cada 

dia aprender a ler e 

escrever corretamente.” 

De acordo com as 

avaliações feitas pelos  

alfabetizadores, no decorrer do curso eles 

já realizam alguns cálculos envolvendo as 

operações fundamentais de aritmética e 

sobre a temática “Prevenção do Trabalho 

Escravo”, tem desenvolvido a expressão 

oral, a leitura e escrita de maneira 

satisfatória. Os alfabetizadores são 

unânimes em afirmar que é gratificante 

transmitir o 

conhecimento para os 

educandos, 

principalmente levando 

em consideração o fato 

de que por não estarem em idade escolar, 

os alunos tem muita perseverança e 

vontade de aprender, o que os motiva a 

fazer de cada aula um palco de novidades e 

inovações. 

 

Visita ao Viveiro 
 

29/01/09  - 85 Alunos do Projeto Viena 

Educar visitaram ontem, o viveiro de 

mudas da 

Viena 

Siderúrgica. 

Tal iniciativa 

foi em função 

de ampliar os 

conhecimentos 

dos mesmos no que tange à preservação 

ambiental, momento em que tiveram a 

oportunidade de conhecerem as técnicas de 

clonagem do eucalipto, as espécies 

utilizadas para a fabricação de madeira e 

conseqüentemente para a produção do 

carvão vegetal, utilizando-se de matéria 

prima renovável. 

45 alunos foram 

no período da 

manhã e os 

outros 40 alunos 

no período da 

tarde, 

acompanhados por suas respectivas 

professoras, pela Coordenadora da Viena, 

Sra. Maria da Conceição, sendo recebidos 

pela Sra. Alzenilde de Paula da Viena 

Florestal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


