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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

ACORDES: HÁ DEZ ANOS 
TRANSFORMANDO A VIDA DE 
JOVENS POR MEIO DA MÚSICA

O projeto Acordes completa este ano uma década 
de vida! No decorrer dessa história, centenas de alunos 
tiveram uma experiência diferenciada com a música ao 
receberem aulas de violino, flauta e violoncelo. A iniciativa, 
além de contribuir com a democratização da música eru-
dita em comunidades onde a ArcelorMittal está presente, 
ajuda no desempenho dos jovens, elevando os níveis de 
percepção, atenção, concentração e trabalho em equipe.

Para Vander Neves, Gerente de Pessoas BP da 
ArcelorMittal Monlevade, o acesso à cultura é fun-
damental para o desenvolvimento da nova geração. 
“O objetivo da empresa é transformar o amanhã, esse 
é nosso lema. E é isso que o Acordes proporciona, a 
possibilidade de os alunos irem além. Nós acreditamos 
que, com o acesso à música e à educação, esses jovens 
se tornem cidadãos melhores, independentemente dos 
campos em que irão atuar no futuro.”

Formado pelo projeto, o jovem Felipe Soares, de 
23 anos, decidiu seguir carreira musical. Ele integrou 
as turmas do Acordes por cinco anos e, logo depois 
de sair da escola, ingressou na faculdade de música da 
Universidade Estadual de Minas Gerais. E, por mais que 
os aprendizados do curso o capacitem para ser profis-
sional, as raízes vêm do trabalho no Acordes. “Foi quan-
do eu tive meu primeiro contato com a flauta doce. As 
oportunidades que o projeto me deu e a dedicação dos 
professores foram responsáveis diretamente pelo que eu 
me tornei”, ressalta Felipe.

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 participarem das aulas, os es-
tudantes estarão mais capacitados e conscientes para 
exercerem plenamente esse direito. 

Um dos alunos beneficiados pelo Viva Seu Voto! 
foi Igor Teixeira, aluno que agora está 
no 1º ano do ensino médio da Escola 
Estadual Sebastião Campos, de Quar-
tel Geral (MG). “Votar não é coisa sim-
ples. É preciso conhecer bem os can-
didatos. Não basta apertar algumas 
teclas na urna, tem de saber escolher 
direito”, explica.
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