EMEF EJA Admardo Serafim de Oliveira
Rua Desembargador Otávio de Carvalho Lengruber, s/n
Bairro Consolação – Vitória – ES
Telefone: (27) 3315-8606
Diretor Carlos Fabian

APRESENTAÇÃO

Projeto “LÁ VAI O TREM COM O MENINO”
Lá vai o trem com o menino / lá vai a vida a rodar / lá vai ciranda e destino / cidade noite a girar / La vai o trem sem
destino, pro dia novo encontrar / correndo vai pela terra, vai pela serra vai pelo mar /Cantado pela serra o luar /
correndo entre as estrelas a voar... no ar... no ar. O Trenzinho do Caipira – Heitor Villa Lobos / Ferreira Gullar

Em nosso país, há bem pouco tempo, era presente no imaginário da nossa população e
nas práticas governamentais que, para pessoas pobres, bastavam conhecimentos
rudimentares. A Educação de Jovens e Adultos tem como objetivo garantir a educação
dessa parcela da população de quem, durante anos, vem sendo tirado o entendimento e o
direito à cidadania.
A escola Admardo Serafim de Oliveira atende alunos entre 15 e 93 anos de idade e
promove aulas com os objetivos de Ocupar, Resistir e Produzir. Ocupar os espaços de
construção de cidadania e saberes, resistir ao desânimo provocado pela falta de
acessibilidade e produzir conhecimento e consciência crítica.
Como trabalha por temáticas, esse ano, a EMEF EJA ASO, tem abordado o tema A
CIDADE EDUCATIVA e como parte dessa proposta pretende realizar o projeto “LÁ
VAI O TREM COM O MENINO” tem como prevê uma aula de campo envolvendo a
histórica Ferrovia Vitória-Minas, a qual poucos alunos tiveram o privilégio de percorrer.
Depois de visitar o Museu Vale, os próprios alunos expressaram o desejo de conhecer
parte do percurso apresentado pelos monitores. Como equipe pedagógica, então,
aproveitamos o DESEJO e a CURIOSIDADE como propulsores para o conhecimento e
para a EDUCAÇÃO e planejamos uma aula de campo no trem. Essa aula envolverá
várias áreas do conhecimento, como os da história, da geografia, da biologia e das
linguagens textuais, visuais e matemáticas.

HISTÓRIA

G

Como a história da FERROVIA VITÓRIA-MINAS Diversos aspectos da Geografia do Espírito S
influenciou na sociedade capixaba, na sua política e desenvolvimento à partir da construção da FERR
principalmente na sua economia.

JUSTIFICATIVA

Com constantes visitas ao Museu Vale e o conhecimento de uma empresa como a Vale
se localizar na cidade de Vitória, torna-se totalmente plausível e justificável a interação
dos alunos nesse projeto que, para além das propostas curriculares e pedagógicas,
também pode trazer a lume muitas etapas do trabalho dessa empresa. Acreditamos que o
trabalho fora dos muros da Escola contribui para o progresso escolar dos alunos bem
como para sua elaboração do conhecimento, sua produção discursiva positiva quanto a

industrialização e progresso da cidade onde vivem e sobre uma consciência sustentável,
como é o dessa Companhia.

OBJETIVOS

 Tornar visível e materializado o conhecimento apreendido no percurso histórico
do museu da Vale por meio de uma Viagem Educativa na Ferrovia Vitória
Minas;
 Ampliar os conceitos de cidadania e acessibilidade dos alunos;
 Transformar a viagem num recurso didático para apreensão de conhecimento,
pelos alunos e professores, das áreas de história, geografia, biologia e linguagens;
 Produzir um documento de pesquisa textual e fotográfico que, sob o ponto de
vista dos alunos, insira em sua realidade o entendimento das transformações
advindas do surgimento da ferrovia e a industrialização da Cidade de Vitória;
 Provocar nos alunos uma visão crítica de Vitória como uma Cidade Educativa.

PERCURSO PROPOSTO

 Saída da Estação Ferroviária PEDRO NOLASCO
 Chegada à Estação Ferroviária de COLATINA
 Percurso de ônibus até o Museu de Biologia Melo Leitão em Santa Tereza, pelo
Vale do Canaã.
 Visita ao Sítio Santa Lúcia – almoço.
 Retorno à Vitória de ônibus pela BR 101 Norte.

DATA, QUANTIDADE DE PASSAGEIROS E LOCAIS DE EMBARQUE

SAÍDA: 26 de Setembro de 2014
EMBARQUE na Estação Ferroviária Pedro Nolasco e DESEMBARQUE na Estação
de Colatina.

44 passageiros: 4 Gestores, 10 professores e 30 estudantes.
Observação: serão necessárias apenas PASSAGENS DE IDA.

RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS

Para a execução desse projeto, solicitamos o APOIO da VALE na CONSESSÃO de:
44 (quarenta e quatro) passagens de trem com saída da Estação Pedro Nolasco em
Cariacica, Espírito Santo até a Estação de Colatina, também no Espírito Santo, pela
Ferrovia Vitória Minas.
As passagens esbarram em nossos problemas com recursos e, por isso, são nossa
PRIORIDADE junto a essa empresa. Porém, como lidamos com alunos de
Comunidades pobres, precisamos de apoio na alimentação (café da manhã no trem) e no
transporte de ônibus de Colatina até Santa Tereza. Buscaremos apoio com outras
empresas, mas também agradecemos qualquer ajuda nesses pontos.

INFORMAÇÕES DOS PASSAGEIROS
ALUNO

DOC. DE IDENTIDADE

DATA DE NASCIMENTO

INFORMAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS (GESTORES E PROFESSORES)

PROFESSORES

DOC IDENTIDA

Responsáveis / Contatos:
Carlos Fabian de Carvalho – Diretor
(27) 3315-8606
carlosfabian@ig.com.br
ejaaso@correio1.vitoria.es.gov.br

Heloísa Ivone da Silva de Carvalho – Pedagoga
(27) 997-225-531
988-126-909
profehelo@hotmail.com
Outros Contatos:
Prof. João Porto
(27) 981-497-580
jlsporto@gmail.com

995-102-665

