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19ª Edição 

15 de abril de 2011 
 

 
Conclusão da 4ª etapa  do “Projeto 

Viena Educar” em 2012 

 
Com muita alegria e entusiasmo, no dia 
29 de março de 2012, o Projeto Viena 
Educar comemorou juntamente com seus 
alunos a Conclusão da 4º Etapa do 
Projeto de Educação de Jovens e 
Adultos. Nesta etapa foram certificados 
226 alunos, que agora podem enxergar a 
vida com outros olhos, redescobrindo o 
mundo e o prazer da leitura, da busca 
pelo conhecimento. Com estes alunos, o 
referido projeto que tem como parceiros a 
OIT – Organização Internacional do 
Trabalho, a ALFASOL – Alfabetização 
Solidária, e a Secretaria de Educação do 
Município de Açailândia, já somam mais 
de mil pessoas certificadas. Para o  
Grupo Viena  é motivo de grande 
satisfação essa contribuição para a 
construção de um futuro melhor. 

 

 Cabe lembrar que 70% das pessoas que 
já concluíram o curso, foram 
encaminhadas para o curso do EJA - 
Educação de Jovens e Adultos do 
município, para darem continuidade aos 
estudos, sendo que temos dados de ex-
alunos que estão concluindo o segundo 
grau, através do EJA. A educação, 
ferramenta de mudança de perspectivas 
e aperfeiçoamento do homem para uma 
vida mais digna, é uma das ferramentas 
que a Viena Siderúrgica utiliza para 
cumprir seu papel de proporcionar o 
desenvolvimento social da comunidade 
onde esta inserida. 
 

Encenação com a Temática do 
Trabalho Escravo 

 

 

O projeto Viena Educar, sempre focado 
na alfabetização e também na 
conscientização de temas e realidades 
sociais brasileiras, visando o 
desenvolvimento de uma consciência 
crítica de seus alunos, contou durante a 
cerimônia com 02 encenações criadas 
pelos próprios alunos/atores 
momentaneamente, que tinham como 
tema o Trabalho Escravo, objetivando 
apresentar como ocorrem algumas 
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formas de trabalho escravo na 
atualidade.  
 

Tais peças teatrais tiveram grande 
prestigio pelos presentes, destacando 
que alguns alunos levaram certa dose de 
humor em suas atuações, sendo ao final 
agradecidos com uma salva de palmas 
da platéia presente! 

 

 

 
Feira de Talentos 

  
Não se restringindo a cerimônia que teve 
18:30h, foi realizado uma feira de 
talentos, onde os alunos concludentes 
expuseram seus trabalhos voltados para 
temas como a Prevenção do Trabalho 
Escravo, Preservação do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, Limpeza 
Pública, entre outros. Pelas fotos abaixo, 
verifica-se a organização, boa aparência, 
redação, entre outros fatores positivos 
estampados nos trabalhos, que 
demonstram o empenho e aprendizado 
dos alunos.  

 

 

Os temas relativos a meio ambiente e 
limpeza pública foram abordados com 
muita criatividade, através de maquetes e 
exemplares de plantas nativas regionais. 
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