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Quarta etapa  do “Projeto Viena 

Educar” em 2011 
 

 

Iniciou no dia 25 de Julho de 2011, com 
375 alunos, e representa uma 
possibilidade que contribui para efetivar 
um caminho e desenvolvimento de todas 
as pessoas, de todas as idades. O 
projeto é visto como uma forma de 
alfabetizar quem não teve oportunidade 
de estudar na infância, vitimas do 
trabalho escravo ou aqueles que por 
algum momento de suas vidas tiveram de 
escolher entre o diploma e o trabalho. 
 
“Projeto Ver” beneficia alfabetizandos 

do Viena Educar 
 

 
 

Entre os objetivos do Programa está o de 
garantir inicialmente à população 
identificada como prioritária o direito de 
ter acesso à educação e saúde, fortale- 

cendo a cidadania e o bem estar do 
indivíduo.  No total, 200 alunos do 
município de Açailândia passaram por 
exames oftalmológicos, que comprova- 
ram a necessidade de usar óculos para 
facilitar o aprendizado durante as aulas 
ministradas. 
 

Entrega de óculos e uniformes 
escolares 

  
Nesta quarta etapa, 157 alunos foram 
beneficiados a aquisição de óculos. A 
entrega foi realizada na noite dessa 
terça-feira (08/11), na sede do Viena 
Educar, e contou com a presença do: 
coordenador Wanderley Marcos dos 
Santos – Viena Siderúrgica S/A, 
Lindoracy Rodrigues Silva – (Seduc), 
Sergiomar de Assis -(Seduc), além de 
professores e alunos beneficiados. 
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O coordenador Wanderley Marcos dos 
Santos – Viena Siderúrgica S/A, não 
escondeu a satisfação de poder contribuir 
para a felicidade de centenas de 
pessoas, que a partir da ação do “Projeto 
Ver”, puderam mudar para melhor o 
processo de aprendizagem dos alunos. 
“Para nós é um orgulho poder participar 
da vida desses estudantes, porque as 

pessoas que deixaram de estudar 
quando eram crianças, hoje estão dando 
um exemplo para nós de que tudo é 
possível. A entrega desses óculos nos 
deixa ainda mais felizes porque eles vão 
poder ver o mundo de outra forma, vão 
se dedicar e com certeza irão aprender 
com mais facilidade”. 
 

 
 

Projeto Viena Educar entrega “kit de 
material escolar” aos alunos 

 

O kit que tem como objetivo suprir as 
necessidades dos alunos, 
proporcionando uma melhor qualidade de 
ensino durante as aulas. 
A iniciativa, do programa, ratifica o 
compromisso em qualificar a vida no 
meio escolar, garantindo a aprendi - 
zagem, o acesso e a permanência dos 
alunos na escola. 
 

 


