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Programa de 

Alfabetização 

No dia 03 de 

fevereiro do 

corrente ano, 

ocorreu a entrega 

de óculos para os 

alunos do programa de alfabetização. 

Foram beneficiados 135 alunos, que com 

muita alegria receberam gratuitamente 

óculos para corrigir seus problemas de 

visão. Os alfabetizandos estão muito 

contentes e agradecidos pela doação. 

Todos, contando com esta correção que 

lhes fora ofertada, 

podem agora dispor de 

um aprendizado mais 

eficiente e preciso, 

pois sabemos que os 

distúrbios da visão são os grandes vilões 

para que se alcance melhores níveis de 

aprendizado.         

 

Formações Continuadas 
Neste mês de fevereiro, tivemos a alegria 

de estar realizando mais um processo de 

Formação Continuada. Sob a direção da 

Sra. Coordenadora Francilda Pereira, 

foram abordados temas alusivos à 

“Prevenção do Trabalho Escravo” e o sub-

tema “Trabalho”, 

onde foram focadas 

os diversos tipos de 

relações trabalhistas 

e seus respectivos 

reflexos no mundo 

do direito e no contexto social. 

Aproveitando a ocasião, foi realizado 

planejamento 

pedagógico. Neste 

ultimo, é medido a 

aplicação de todas 

as ferramentas 

oportunizadas 

nesse programa, para possibilitar um 

melhor aprendizado para os alunos.  

 

__________________________________ 

Curso de Informática 

No final de março, haverá o encerramento 

com a devida conclusão de mais uma 

turma de informática do Viena Educar. 

Com essa etapa soma-se mais 40 alunos, 

totalizando 173 alunos, que desfrutaram do 

curso e estão plenamente habilitados para 

uma vida digital saudável.  

 

Capacitações  

Em parceria com a ALFASOL – 

Alfabetização Solidária, representada na 

ocasião pela profª palestrante Camila Silva 

Tavares, que integra o Departamento de 

Formação e Acompanhamento 

Pedagógico, houve mais uma capacitação 

no Viena Educar, 

propiciando aos 

professores uma 

integração maior 

com assuntos 

referentes a 

educação a nível 

de Brasil. Através de uma dinâmica que 

exige a participação de todos, foram 

abordados temas diversos, dos quais 

podemos destacar: “prevenção do trabalho 

escravo”, “abordagem sobre aritmética nos 

dias atuais”, e 

“meios para elevar 

a auto-estima dos 

alunos”.  
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