
 

 

 
                                           Coordenadoria: Conceição e Francilda. 
                                                           Email: cemarques@vienasa.com.br 
 

 
Folha 1 / 3 

 

________________________________ 

 Formações  Continuadas   
            
Para melhorar a qualidade do ensino foi 

realizado no final do mês de março mais 

um encontro com os alfabetizadores do 

Programa através da Coordenadora 

Municipal do curso Sra. Francilda Pereira 

que com muito otimismo destacou alguns 

temas atuais entre os quais: “Meio 

ambiente”, “Trabalho escravo” e “Trabalho 

degradante” que são focos de debates  e de 

conscientização dos problemas ambientais 

e da violação dos direitos 

humanos.Também foi desenvolvido um 

cronograma que envolve atividades do 

livro de apoio “Viver e Aprender”, módulo 

2 e produções de textos sobre vítimas do 

trabalho escravo que estão inseridas no 

Projeto. Essas abordagens propiciam aos 

alunos a aquisição de novas técnicas,  a 

criticidade     a conscientização dos direitos 

de trabalhadores   e a autonomia para 

continuar aprendendo. 

 

Instituições participam de oficina da OIT 
no Viena Educar 

 30/03/09- Neste dia tivemos a satisfação  

de receber em nosso estabelecimento de 

ensino  algumas Instituições locais para 

participarem  da segunda oficina realizada 

pela parceira OIT - Organização 

Internacional do Trabalho representada 

pelo Dr. Luís Machado– Assistente de 

Projeto de Combate ao Trabalho Escravo. 

Destacando a Temática “Prevenção ao 

Trabalho Escravo” e mostrando através de 

vídeo como vivem os trabalhadores  que  

ainda hoje se encontram  em condições 

análogas  a de escravidão e a atuação  dos 

órgãos não governamentais com o governo 

federal no combate a essa forma de 

degradação humana e social que assola o 

Brasil. Depois os participantes  discutiram 

sobre os instrumentos de Erradicação do 

Trabalho Escravo e a reinserção social dos 

trabalhadores  que se encontram em tais 

situações. Dentre os participantes da 

Oficina estavam os representantes da  

Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção 

de Açailândia (OAB) -  Dr. Antonio Brito 

de Moraes, do Centro de Defesa da  Vida e 

dos Direitos Humanos de Açailândia 

(CDVDH) - Sra. Terezinha Soares, do 
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais - Sr.  

Francisco Martins de Souza, da Secretaria 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(SADER)- Sra. Neide Moraes Nunes, da 

Secretaria  Municipal de Educação – Sra. 
Maria de Fátima Tavares, da Secretaria  

Municipal de Assistência Social 

(SEMAPS) - Sra. Ângela Márcia Lima 

Silva, da Secretaria Municipal de 

Assistência (PROJOVEM) - Sra. Dinalva 

Oliveira da Silva, do Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) – Sra. Maria 

Lúcia Pereira Maia.  

 

 

Conselho Gestor 

Dando continuidade no processo  de 

avaliação do desenvolvimento do Projeto 

Político Pedagógico do Programa que é 

focado para a reinserção social de 

trabalhadores resgatados de situações sub-

humanas no ambiente escolar, foi realizada 

a segunda reunião do Conselho Gestor no 

dia 02 de fevereiro de 2009, para discutir 

as informações que englobam a temática e 

como são repassadas para o público alvo  e 

se estão causando impactos  no cotidiano 

dos jovens e adultos no município e os 

problemas relacionados ao desemprego 

que muitas vezes contribuem para o 

trabalho forçado. Na foto da direita para 

esquerda, os representantes das parcerias: 

Sra. Maria da Conceição Marques (Viena); 

Camila Tavares (ALFASOL); Sra. 

Francilda Pereira (Secretaria Municipal de 

Educação); Sra. Fátima Tavares e Luis 

Machado (OIT). 

__________________________________

Capacitações 

  
Nos dias 02 e 03 de abril, tivemos a 

presença da consultora da ALFASOL  - 

Sra. Camila Tavares, retomando a 

metodologia aplicada e com várias 

abordagens sobre os direitos trabalhistas 

que são assegurados pela CLT - 

Consolidação da Leis do Trabalho  e temas 

interligados nesse contexto entre os quais: 

Seguro desemprego, Demissão, Licença 

Maternidade, Trabalho Doméstico e 

temporário, além das dinâmicas que 

permitem a interação entre os 

participantes. Depois os alfabetizandos  

discutiram tais assuntos  entre  grupos para 

posteriormente serem repassados   em salas 

de aulas. Também se discutiu os níveis de 

escrita em que estão os alunos e os avanços 

que tiveram no decorrer desses seis meses 

de alfabetização, para que a partir daí se 

possa empregar novos instrumentos e 

novas estratégias de trabalho. 
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