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PROJETO NOVO NA ÁREA
Em 2020, a Fundação ArcelorMittal lançará o pro-

jeto Jornada do Aço! A iniciativa vai integrar o calen-
dário de escolas públicas, levando uma nova forma de 
aprendizado para os alunos do ensino fundamental, 
por meio da realidade virtual. Com esse projeto, que 
tem o objetivo de apresentar, de forma prática, a ciên-
cia aprendida no currículo escolar, os jovens poderão 
vivenciar todo o processo de produção do aço.

A experiência vai encurtar as distâncias entre o 
aprendizado em sala de aula e a aplicabilidade prática do 
conteúdo fora da escola. “Durante muitos anos, a edu-
cação ficou restrita a livros e quadros negros, especial-
mente nos lugares onde os recursos são mais escassos. 
O Jornada do Aço vem para proporcionar aos alunos 
novas vivências e um aprendizado mais dinâmico e ali-

nhado com as necessidades do dia a dia”, explica Catarina 
Lutero, Analista de Projetos BP da Fundação.

Como vai funcionar
Com a experiência virtual, os estudantes poderão ver 

desde a produção do carvão até a aplicabilidade do aço 
em produtos do nosso dia a dia. “Acreditamos que, com 
a tecnologia, os alunos sintam-se mais atraídos pelas 
aulas. Queremos contribuir com a virada de chave da 
educação pública no Brasil e, por meio de projetos como 
esse, estamos apresentando uma nova forma de ensinar 
e aprender”, ressalta Catarina.

O Jornada do Aço, nome escolhido por meio de 
votação nas redes sociais, aberta à comunidade, será 
aplicado ao longo do ano. A expectativa é que quatro 
municípios recebam o projeto-piloto. 

VOLTA ÀS AULAS E AOS ESPORTES 
Fevereiro marca a volta do calendário letivo nas escolas. 

Juntamente com as aulas, retornam também os projetos espor-
tivos patrocinados pela ArcelorMittal e pela Belgo Bekaert. 

Os destaques são a renovação da parceria com o Minas 
Tênis Clube, pelo décimo ano consecutivo, a retomada das 
atividades de cinco núcleos do projeto Esporte Cidadão, 
além dos projetos realizados nos clubes Mackenzie e 
Olympico, em Belo Horizonte. Este ano, serão contempladas 
12 modalidades: futebol, judô, vôlei, atletismo, taekwondo, 
xadrez, basquete, natação, ginástica de trampolim, tênis, 
corrida de rua e handebol, em 26 municípios de Minas 
Gerais, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Em 2019, foram 23 projetos executados, beneficiando 
cerca de 190 mil pessoas direta e indiretamente, 63% a mais 
do que no ano anterior. 

ArcelorMittal e Minas Tênis 
Clube celebram parceria



EXPEDIENTE
Informativo da Fundação ArcelorMittal I Coordenação:  Marina Marques Santos
Produção editorial e diagramação: Press Comunicação

ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS:

@fundacaoarcelormittal

TRANSFORMAÇÃO 
PELA CULTURA 

Desenvolver, fomentar e fortalecer a cultura local, 
criando ações para valorizar o setor artístico de Feira 
de Santana. Esse é o objetivo do Prêmio Cultura 
e Desenvolvimento Local, promovido pela Belgo 
Bekaert Arames e a ONG Favela é Isso Aí. Por meio de 
um edital, 13 projetos inscritos por produtores do muni-
cípio foram selecionados para receber consultoria de 
gestão, comunicação e planejamento, além de recursos 
financeiros de até R$ 9.000,00. 

Para a seleção das iniciativas, a comissão do Prêmio 
levou em consideração vários critérios, que priorizaram 
ações coletivas, preservação do patrimônio cultural e 
valorização da tradição local. 

O resultado de todo esse trabalho será apresentado 
em março, quando será realizada a Mostra da Diversidade 
Cultural. Tamylla Rosa, Assistente de Comunicação da 
Belgo Bekaert e responsável pelos projetos de inves-
timento social no município, avalia que tanto o Prêmio 
quanto a Mostra dão visibilidade para artistas e para a 
cidade. “A iniciativa promove o desenvolvimento da cul-
tura em Feira de Santana. Atende os artistas, valoriza a 
comunidade e dá continuidade aos projetos que necessi-
tam desse suporte para serem executados.”

O valor da música
Um dos artistas beneficiados é Zé das Congas, nome 

artístico do percussionista José Pereira dos Santos. 
Coordenador do projeto A Repercussão do Som, Zé dá 
aulas gratuitas para alunos de todas as idades. “Nas aulas 
trabalhamos a história dos instrumentos e como eles são 
construídos. As aulas são para pessoas de todas as idades, 
que demonstram interesse pela música.”

O Prêmio permite que Zé dê sequência a esse trabalho. 
A expectativa dele para a Mostra da Diversidade Cultural é 
grande. “Nos ensaios nós descobrimos talentos para acom-
panhar a percussão. Estamos montando um grupo com 12 
crianças e preparamos as congas para a apresentação e a 
exposição no dia”, afirma o artista.

CONSCIENTIZAÇÃO POLÍTICA 
PARA PREPARAR 
FUTUROS ELEITORES

Em 2019, o Viva Seu Voto! foi um sucesso. Foram 
cerca de 4 mil pessoas beneficiadas pelo projeto, entre 
alunos e professores, em dez cidades de Minas Gerais e 
São Paulo. O objetivo da iniciativa é promover a cons-
cientização dos estudantes sobre a importância do voto, 
por meio de discussões em sala de aula e simulação de 
uma eleição.

Ensinar os jovens sobre modos e mecanismos de-
mocráticos é fundamental para que exerçam a cidadania. 
Como 2020 é ano de eleição, o projeto torna-se ainda 
mais relevante ao preparar as próximas gerações para o 
processo eleitoral. 

Após passarem por formações do projeto, educado-
res estarão mais capacitados para exercer o voto cons-
ciente e ensinar aos alunos a importância desse direito. 
Uma das professoras contempladas pelo 
Viva Seu Voto! em 2019, Elza Silva, de 
Sumaré (SP), reforça como o projeto mu-
dou sua visão. “Imaginava que eu era uma 
eleitora consciente, mas, para minha sur-
presa, eu não entendia nada de política. 
Saí da formação com uma nova visão do 
voto consciente”, afirma.

Assista ao 
vídeo e 
saiba mais

Zé das Congas coordena 
oficinas de percussão e foi um 
dos beneficiados pelo Prêmio 


