
    

Unidade Niquelândia da Votorantim Metais realiza solenidade de premiação do Concurso 
Tempos de Escola  

Três alunas de escolas públicas de Niquelândia são premiados em evento em que marca o 
encerramento da edição 2014 do projeto Parceria Votorantim pela Educação – PVE 

  

Alunos e profissionais de educação de escolas públicas de Niquelândia participaram no dia 9 de 

dezembro da solenidade de premiação do Concurso Tempos de Escola, no Cine Teatro, no centro 

de Niquelândia. Na edição deste ano, três alunas foram destaques no concurso, que é realizado 

pela Unidade Niquelândia da Votorantim Metais desde 2009, como parte das atividades do projeto 

Parceria Votorantim pela Educação (PVE), uma iniciativa do Instituto Votorantim.  

  

Entre as premiadas está Wellen Sara Ribeiro Barbosa, de 10 anos. Para ela, fazer redação é mais do 

que cumprir uma tarefa escolar. É um hobby que mexe com a imaginação. Aluna da 5ª série do 

ensino fundamental da Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Niquelândia, Wellen 

participou pela primeira vez do Tempos de Escola e teve a sua habilidade reconhecida. Ela 

concorreu com dezenas de alunos de 24 escolas da rede pública do município e venceu na categoria 

Ensino Fundamental 1 (4º, 5º e 6º ano). Na redação, escrita como se fosse uma carta, Wellen 

convida uma tia distante a visitá-la e também a conhecer a cidade onde mora, ressaltando os 

atrativos do local. “Estou muito feliz em ter ganhado o concurso. Faz com que eu sinta ainda mais 

vontade de escrever e concorrer com meus textos em outras competições”, disse.  

A professora de português, Mariney José Toledo da Costa, de 45 anos, também se sentiu vitoriosa 

com a conquista. “Os alunos que orientei para o concurso ficaram interessados e quiseram 

participar. A Wellen escreve muito bem e mereceu ganhar, mas o sucesso do resultado é de todos, 

alunos e professores. Espero que esse concurso continue sendo promovido na escola porque é um 

incentivo para que os alunos tomem gosto pela escrita e pela leitura”, afirmou. 

Além de Wellen Barbosa, foram destaques no Tempos de Escola em Niquelândia a estudante 

Aparecida Caldas Flauzino, do Colégio Estadual Coronel Joaquim Taveira, ganhadora na categoria 

Ensino Fundamental 2 (7º, 8º e 9º ano). Já Raniele Brito de Souza, do Colégio Estadual Joaquim 

Maria de Godoi, venceu na categoria Ensino Médio.  

  

“Contribuir com a realização do Tempos de Escola é uma maneira importante de contribuirmos 

para a melhoria da educação pública da comunidade de Niquelândia, estimulando a formação de 

cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro”, disse o gerente-geral da Unidade 

Niquelândia da Votorantim Metais, José Maximino Ferron.  



    

  

Neste ano, participaram em todo o País do Concurso Tempos Escola alunos e professores de 16 

cidades apoiadas pelo PVE. Com o tema Nossa cidade também ensina. A educação está em todos os 

lugares, a competição recebeu 3.982 redações e atingiu a maior média de inscrições por município 

desde que teve início. Os textos inscritos passaram por processo de triagem realizado pela equipe 

técnica do PVE e os finalistas foram avaliados por uma comissão julgadora formada por 

representantes do Instituto Votorantim, do Ministério da Educação – MEC, do Canal Futura e 

da Comunidade Educativa CEDAC. 

  

Os destaques de cada município na categoria Ensino Fundamental 1 (4º, 5º e 6º ano) receberam  

uma bicicleta, enquanto os vencedores nas categorias Ensino Fundamental 2 (7º, 8º e 9º ano) e 

Ensino Médio foram premiados com uma câmera fotográfica. Neste ano, a premiação da categoria 

Educação para Jovens e Adultos será somente em âmbito nacional. O campeão recebeu um 

notebook. As redações de todos os vencedores estão no Blog Educação 

(www.blogeducacao.org.br).  

  

Parceria Votorantim pela Educação (PVE) 

Criado em 2008, o projeto Parceria Votorantim pela Educação tem como proposta contribuir para a 

melhoria da educação pública nos municípios nos quais a Votorantim atua, por meio da mobilização 

social das comunidades e da qualificação das práticas de gestão educacional. 

  

Em Niquelândia, o 1º ciclo de atividades aconteceu no final do mês de março, com reuniões 

comandadas pela consultora Rute Pereira de Souza para aprofundar os conhecimentos de 

profissionais da Secretaria de Educação. A ideia é estimular a reflexão sobre os desafios da gestão 

de uma rede pública na produção do Plano de Gestão para a Educação Municipal. 

  

Além da gestão educacional, o PVE contempla a gestão escolar. A abordagem, antes focada no 

apoio aos gestores das secretarias de Educação, conta com maior carga horária para os encontros 

presenciais e acompanhamento à distância para a elaboração de um plano de gestão educacional 

do município.  

  

Neste ano, o projeto passou a abranger também os diretores escolares e passa a ter um caráter de 

formação. O foco é a reflexão, estudos e a realização de diagnóstico sobre os espaços escolares 

destinados à maior convivência e integração entre alunos e educadores. A outra frente é a 

mobilização social, que tem o objetivo de chamar a comunidade a participar e contribuir para a 

http://www.institutovotorantim.org.br/
http://www.mec.gov.br/
http://www.futura.org.br/
http://www.comunidadeeducativa.org.br/
http://www.blogeducacao.org.br/


    

concepção de uma cidade como um território educativo e a comunidade como educadora. Nessa 

frente, pessoas de vários segmentos planejaram e desenvolveram ações que possam auxiliar no 

andamento do PVE e, consequentemente, na melhoria da educação do município. O encerramento 

da edição 2014 do projeto foi realizado também durante a solenidade de premiação do Tempos de 

Escola.  

  

Sobre a Votorantim Metais 

A Votorantim Metais investe desde sua criação, em 1996, no crescimento de suas operações com 

base em princípios de sustentabilidade e estabilidade operacional. A empresa é líder no mercado 

brasileiro de alumínio primário, uma das cinco maiores produtoras mundiais de zinco e a maior 

fabricante de níquel eletrolítico da América Latina. Segunda maior companhia brasileira de metais 

não-ferrosos, a Votorantim Metais tem 17 unidades industriais, sendo onze no Brasil, quatro nos 

Estados Unidos, uma na China e uma no Peru. A empresa possui uma gestão de Inovação Aberta, 

materializada em uma governança corporativa, reconhecida nacionalmente pela Confederação 

Nacional das Indústrias, por meio do Prêmio Nacional de Inovação. A Votorantim Metais é a 

empresa no Brasil que tem o maior número de projetos aprovados pelo Senai-Cimatec, 

desenvolvendo soluções para o aumento da competitividade da indústria brasileira.  

  

Sobre o Instituto Votorantim 

Com 12 anos de atuação, o Instituto Votorantim orienta as empresas do Grupo, presente em mais 

de 300 municípios brasileiros e 20 países, em ações voltadas ao desenvolvimento local sustentável, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida  das regiões onde as empresas operam. Atua nos 

campos da educação, geração de trabalho e renda, trabalho, apoio a gestão pública, cultura, 

preservação e fortalecimento de direitos infanto-juvenis, entre outros. Em 2013 foram investidos 

61,5 milhões de reais em 249 projetos, de 149 municípios brasileiros, que beneficiaram mais de 452 

mil pessoas. 

  
  
  
Informações para a imprensa: 

Oficina de Comunicação – (62) 3225-4899  

Sirlene Milhomem – (62) 8176-0297 

Rosana Terra – (62) 8207-5297 

  
  

 


