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Formação Continuada 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A primeira Formação Continuada, em  28, 
29 e 30 de abril de 2010, foi realizada no 
espaço da Viena Educar. O evento contou 
com as formadoras Sra. Camila Silva 
Tavares – ALFASOL, Sra.Adonia Antunes – 
GPTC – Grupo de Pesquisa Trabalho 
Escravo Contemporâneo – UFRJ-
Universidade Federal Rio de Janeiro.  Ao 
Iniciar o evento o “Fórum de escuta” onde 
envolve freqüência dos alunos, leitura, 
merenda escolar, fardas e doenças, onde a 
equipe discutiu tais assuntos e definiu 
algumas questões. O relevante nas 
formações é que a equipe interaja nas 
discussões no que diz respeito às 
dificuldades e os avanços no processo de 
ensino aprendizagem. A retomada da 
metodologia partiu da entrega de cartilhas 
dos Direitos Trabalhistas aos presentes 
para ser abordada em sala de aula.  Dando 
continuidade ao evento as  ministrantes  
apresentaram no data show um texto 
“Trabalhador´,  que no  momento discutiram 
tal situação em que muitos trabalhadores se 
encontram no mundo e em seguida, 
contaram  com um poema de Casimiro de 
Abreu  “Meus oitos anos”, o mesmo foi  lido, 
discutido, depois os alfabetizadores tiveram  
a oportunidade de relatar como foram 
alfabetizados na infância. Retomando a 
metodologia,  os presentes  ouviram uma 
música no data show “ Por um pedaço de 
chão” onde os mesmos formaram  
 

grupos, produziram músicas  e 
apresentaram contextualizando a vida do 
trabalhador escravizado. Na ora a 
ministrante enfatizou algumas entidades 
que lutam em defesa dos direitos 
trabalhistas, além de campanhas de 
mobilização ocorridas na sociedade. São 
subsídios que juntamente com outros serão 
abordados em sala de aula e que com 
certeza irão contribuir no conhecimento do  
aluno  para que exerça o seu papel  de 
cidadão.  
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A primeira oficina do Programa de 
Alfabetização  Módulo de 2010, em 29 de 
abril, no período da manhã contou com o 
ministrante Sr. Luiz Machado – 
Departamento de Combate ao Trabalho 
Escravo – OIT, veio como uma resposta às 
necessidades dos 
alfabetizadores no 
que tange a 
temática   
“Prevenção ao 
trabalho escravo”, 
para dar respaldo ao processo de 
alfabetização dos alunos. No momento foi 
mostrado no data show o Relatório global 
de 2005 a 2009, de dados sobre as causas, 
soluções do Trabalho escravo e as 
principais formas  dentre elas: vítimas  de 
tráficos, exploração econômica e exploração 
sexual, além do percentual de trabalhadores 
libertados por estados. Em seguida, os 
presentes discutiram o tema abordado e se 
dividiram em grupos produzindo paródias, 
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focando a temática e apresentando com 
muita criatividade.  
___________________________________ 
Alfabetizadores apresentando Paródias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Projeto ver 

 
 
Nos dias 
7 e 8 de 
maio de 
2010 no 

espaço 
da Viena 

Educar, 
foi realizada  a consulta com oftalmologista  
em 206  alunos do Projeto sendo 
diagnosticado  pelos exames  a 
necessidade dos mesmos usarem óculos. 
Foram encaminhados 215 alunos, porém 9 
não compareceram ao evento do total de 
375 alunos do Projeto. O Projeto Ver está 
inserido no Projeto Viena Educar e objetiva 
detectar problemas de baixa acuidade visual 
entre os alunos do Programa oferecendo 
gratuitamente os óculos, contribuindo no 
combate a evasão escolar.  Contamos com 
a parceria da Ótica Cláudios - São Luís 
representada pela Sra. Maria José Amador 
Cunha Ribeiro e Dr. Carlos Maurício 
Almeida de Melo – Ótica Maia juntamente  
com a coordenadora do Projeto Sra. 
Francilda Pereira. 

 
___________________________________ 
Alunos do curso fazendo exame 
oftalmológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Entrega de óculos e fardas aos alunos  
 
 

14/06/10 - Neste dia foram entregues aos 
alunos do Projeto Viena Educar 206 óculos 
para amenizar o problema de visão. 
Ocorreu também a entrega de fardamento 
escolar a todos os que estão inseridos no 
curso, totalizando 375 alunos.  Portanto, 
agora os mesmos irão dispor de um 
aprendizado  mais prazeroso e com mais 
qualidade. 
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Curso de informática 
 
18/06/2010 - Neste dia foi entregue  ao  

aluno o Certificado  de Informática 

Básica, promovido através da Viena 

Siderúrgica no espaço da Viena Educar. 

Esta é a 9ª turma e conta com 35 alunos, 

sendo que 34 concluíram o curso. O 

Projeto informática Viena Educar 

funciona com 5 turmas com 7 alunos, 3 

no período da manhã e duas à tarde. 

Desde o início até o momento são 328 

concludentes, jovens e adultos que estão 

capacitados para engajar no campo da 

informática. Isso mostra a  

responsabilidade social da empresa no 

que tange a inclusão digital. 
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