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O PROJETO VIENA EDUCAR, CONTINUA 
OFERECENDO CURSO PARA OS MORADORES DO 

DISTRITO DE PEQUIÁ.  
 
 

Neste segundo semestre foram oferecidos 
curso como o de Corte e costura, Armador 
de ferragens e Informática básica. Os 
cursos do projeto Viena Educar têm sempre 
o objetivo de poder oferecer capacitação 
para os moradores do Pequiá, tanto para 
jovens como para adultos, para que 
possam ter oportunidades de ingressar no 
mercado com alguma profissão. 
 

O curso de Informática básico já certificou 
mais de 500 alunos desde 2008 sendo um 
dos mais procurados pelos jovens.  
 

 
 
Um dos cursos oferecidos neste semestre 
também foi o de Armador de Ferragens, 
oferecido pelo SENAI em parceria com 
CRAS E VIENA EDUCAR. O curso tem 
como objetivo oferecer aos jovens do 
Pequiá uma qualificação profissional na 
area de construção civil.  
 
 

 

 
O curso teve uma carga horária de 160 
horas oferecendo além de qualificação uma 
bolsa no valor de R$ 300,00 para os alunos 
matriculados. O curso foi bastante 
satisfatório para os alunos já que um curso 
deste nível não é de fácil  acesso e através 
do Viena Educar tiveram a oportunidade de 
tê-lo. 
 
Em andamento continua o curso de Corte e 
costura agora com um professor oferecido 
pelo SENAI, exclusivamente vindo da 
cidade de  São Luís/MA para dar 
continuidade ao curso, as alunas estão no 
momento em que já aprenderam a 
confeccionar roupas como saias, camisas, 
shorts e calça. 
 

 
 
Com este curso e um profissional bem 
preparado como o Prof. Elias as alunas 
estão cada vez mais animadas com as 
aulas e confirmam que o curso é de ótima 
qualidade e que estão aprendendo 
realmente a costurar com todas as formas 
possíveis e acreditam que ao final do curso 
terão orgulho em dizer que sabem 
realmente costurar.  
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