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Devido aos bons resultados no que 

tange ao Combate do Analfabetismo no 

município, a Viena Siderúrgica 

juntamente com suas parceiras estão 

dando continuidade em mais uma etapa 

do Curso de Alfabetização de Jovens e 

Adultos do Projeto Viena Educar. 

 

Conselho Gestor 

11/01/2010 - Aconteceu a 1ª (primeira) 

reunião do Conselho Gestor para 

discutir o Cronograma do Programa de 

Alfabetização de Jovens e Adultos no 

espaço da Viena Educar para a terceira 

etapa do Projeto. No momento os 

presentes abordaram vários assuntos 

dentre eles: Projeto Político Pedagógico 

com a Temática “Prevenção do 

Trabalho Escravo,” Diagnóstico inicial, 

material de apoio e o início das aulas 

que será em 1º de março deste corrente 

ano. Vale destacar que são realizadas 

algumas reuniões do Conselho Gestor 

durante o curso para avaliar e também 

contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem. Os representantes 

presentes das parceiras foram:  

Dr.Wanderley Marcos dos Santos - 

Procurador e Assistentes de Relações 

Institucionais da Viena Siderúrgica, Srª. 

Francilda Pereira – Coordenadora 

Municipal do Projeto através 

representante da Secretaria Municipal 

de Educação, Sr. Luiz Machado – 

Assistente de Projeto de Combate ao 

Trabalho       Escravo da OIT -        

Organização  

 

 

Internacional do Trabalho, Sra. Adonia    

Antunes     Prado  -  Grupo   de 

Pesquisa do Trabalho Escravo 

Contemporâneo - Universidade Federal 

Rio de Janeiro (UFRJ), Srª. Maria de 

Fátima Vieira Tavares, Srª. Márcia 

Gomes e Srª.Fabiana Gonçalves Santos 

–  Secretaria Municipal de Educação. O 

Projeto promove a reinserção dos 

trabalhadores locais no ambiente escolar 

o que permite amenizar o analfabetismo 

no município.  

 

Para essa terceira etapa o projeto 

contará com a participação efetiva da 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de 

Janeiro como parceira representante de 

IES- Instituição de Ensino Superior que 

terá como escopo fundamental o 

desenvolvimento das premissas, marco 

conceitual, projeto político-pedagógico, 

acompanhamento e avaliação junto aos 

demais parceiros além da construção 

das pautas das formações 

fundamentadas no PPP elaborado pela 

Alfasol. 
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