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EDUCAÇÃO

Por uma educação mais inclusiva
Transformar as práticas pedagógicas das escolas a fim de promover a
inclusão de alunos com deficiência intelectual é a proposta do Educar na
Diversidade, programa criado em 2008 pela Fundação ArcelorMittal. Por
meio de capacitação teórica e prática, educadores da rede pública estão
sendo preparados para lidar com os desafios da inclusão em escolas
regulares.
Desde 2008, aproximadamente 400 educadores de três municípios já
participaram dos módulos de formação, ministrados pelo CAIS, instituição
que é referência nacional no tema. Neste ano, uma turma de 30
profissionais de João Monlevade (MG) conclui o curso de 120 horas/aula
sobre inclusão e outro grupo deve se formar em Piracicaba (SP).
Um dos grandes desafios dos professores é integrar o aluno com
deficiência intelectual à turma e promover o aprendizado de todos,
respeitando as diferenças. As mães dos alunos aprovam a qualificação
dos educadores e percebem mudanças na vida dos filhos. "Ela responde
melhor, socializa mais com as outras crianças. Passou a ser mais aceita
dentro da sala” afirma a mãe de uma aluna beneficiada pelo Educar na
Diversidade, em Contagem (MG).

Turma de educadores em capacitação do Educar na
Diversidade em João Monlevade (MG)

C U LT U R A

Circuito Cultural é sucesso de público em Feira de Santana
Desde 2011, o cenário cultural de Feira de Santana (BA) ganhou um
importante reforço com a criação do Circuito Cultural Belgo Bekaert.
Com a oferta de programação teatral regular, a iniciativa da Belgo
Bekaert Arames e Fundação ArcelorMittal vem conquistando o público,
como uma alternativa de lazer, cultura e educação.
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O musical Três Marias abriu a
temporada de espetáculos em Feira de
Santana

"O Circuito Cultural é muito importante para nossa cidade, enche
nossas tardes de sábado de alegria. É disso que nossas crianças
precisam e gostam", afirma Luiz Almeida, espectador assíduo do
programa.
Nos quatro primeiros anos de projeto em Feira de Santana, mais de 53
mil pessoas assistiram às peças, número que cresce rapidamente com
o sucesso de público da temporada 2015.
“O Circuito atinge a todas as camadas sociais, as pessoas vem de
bairros distantes para poder assistir aos espetáculos. Percebemos o
enorme carinho pelo projeto”, afirma Tamylla Rosa, coordenadora do
projeto pela Belgo Bekaert Arames.
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Além de Feira de Santana, o Circuito é realizado em Contagem (MG) e
Osasco (SP). A agenda de espetáculos nas três cidades é ofertada
também em escolas públicas.

PROMOÇÃO SOCIAL

Voluntária da ArcelorMittal Piracicaba retorna ao Brasil após participação no
programa Férias Solidárias
A primeira viagem internacional de Priscila Ferreira, Assistente
Administrativo da Laminação da ArcelorMittal Piracicaba, não poderia ter
sido por um motivo melhor. Ela foi a última dos quatro empregados
brasileiros a viajarem pelo programa programa Férias Solidárias em 2015.
A iniciativa possibilita ao empregado do grupo ArcelorMittal utilizar um
período de suas férias para realizar trabalhos voluntários no exterior.
Ela se juntou a um grupo de nove pessoas, de diversos países, para fazer
a diferença na vida dos jovens em situação de vulnerabilidade, em
Londres, Inglaterra. De 1º a 9 de agosto, eles se uniram para viabilizar a
mostra de teatro apresentada por estudantes, fruto de projeto de formação
de artistas patrocinado pela empresa.

Priscila exibe, com orgulho, a bandeira do Brasil, em
meio aos demais voluntários que participaram do
programa Férias Solidárias, em Londres.

“A experiência foi única e enriquecedora nos âmbitos profissional e
pessoal. Ter uma equipe de trabalho culturalmente diversa trouxe a
perspectiva de que diferenças agregam valor. Foi uma honra representar o
Brasil”, afirma Priscila.
Além dos empregados brasileiros a embarcarem para o exterior, o Brasil
também recebeu um grupo de nove estrangeiros que realizou uma
semana de trabalho voluntário em uma instituição de Juiz de Fora (MG).
Clique aqui para saber mais sobre esta iniciativa.
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