
Como nossos pais 
No tempo dos videogames supermodernos, o AABB Comunidade Itaberaí (GO), propôs 

aos seus participantes a confecção de brinquedos tradicionais, como petecas e bonecas de 
pano. Adivinhações, ditados populares e cantigas completaram as atividades que tinham o 
objetivo de estimular a oralidade, valorizar os trabalhos manuais e o resgate de brincadei-
ras de época. E, se no mundo globalizado, as crianças andam distantes de alguns valores 
e práticas, no projeto “Data Cívica”, elas foram estimuladas a pensar o que é a pátria e a 
cidadania. Para tanto, foram utilizados desenhos, colagens e dobraduras.

| nada de drogas
Outra frente de trabalho importante do AABB Comunidade Itaberaí é o projeto “Dro-

gas”. Os educadores iniciaram discussões sobre o tema e incentivaram a produção de tra-
balhos e ilustrações a partir da leitura de materiais didáticos.

Respeito às difeRenças 
As distintas manifestações culturais são uma das ênfases do 

Programa AABB Comunidade Satélite Esporte Clube Itanhém (SP).  
A garotada é estimulada a conviver com as diferenças e a conhecer um 
pouco mais de cada povo. 

Para colocar em prática tudo que é aprendido, foi formado em 
2008 o grupo Satélite Dance, composto por crianças de seis a 15 anos. 
A primeira apresentação dos educandos aconteceu em setembro, no 
IV Festival de Cidadania da Prefeitura de São Vicente. 

A coreografia “Mistérios da África” fez tanto sucesso que voltou a 
ser apresentada em outras ocasiões, como nas Olimpíadas Ouro. Des-
sa vez, associados do clube e funcionários do Banco do Brasil estavam 
na plateia e prestigiaram o trabalho dos educadores.

União pelo meio ambiente 
Depois de conseguir o envolvimento maciço das famílias da cidade, 

o Programa AABB Comunidade Irecê (BA), tratou de colocar em prática 
alguns projetos importantes. Um deles, o Educação Ambiental, buscou 
a sensibilização de todos os segmentos da sociedade, com o objetivo 
de contribuir para a educação voltada para o desenvolvimento susten-
tável. Diversos eventos concretizaram a ideia: houve caminhada de mo-
bilização nas ruas e bairros da cidade, entrega de folhetos explicativos 
sobre como economizar água, os cuidados com o lixo etc. 

Os cem educandos e seis educadores também trabalharam unidos 
na atividade de resgate da cultura de bairros com alto índice de vul-
nerabilidade juvenil. Contando com oficinas, esse projeto teve como 
objetivo promover o intercâmbio e o mapeamento dos produtores de 
cultura e de suas atividades no município. Um meRgUlho pela históRia 

Para o AABB Comunidade Campo Grande (MS), resgatar e conhecer o passado possi-
bilita a construção de um presente e futuro melhores. Por isso, o Programa desenvolve 
com um público de sete a 17 anos os projetos “Cidade educadora” e “Resgatando o 
passado”. No primeiro, os educandos conhecem monumentos, edificações, esculturas, 
estátuas e imagens da cidade. Para consolidar as informações e impulsionar discussões, 
os participantes produzem materiais sobre o que é visto.

Já o “Resgatando o passado” busca identificar e preservar a memória dos fatos e persona-
lidades que tenham contribuído com a formação da identidade dos sul-mato-grossenses.

A busca pelo conhecimento histórico não se resume às informações sobre a cidade. 
No Programa, os jovens, por meio da iniciativa “Minha identidade”, são estimulados a 
conhecer o próprio passado.

o qUe é o bb paRa mim 
Bancos e sistemas financeiros não são coisas de crianças e 

adolescentes. Quem disse? Os participantes do Programa AABB 
Comunidade Cachoeiro de Itapemirim (ES) mostraram que estão 
atentos ao papel dessa grande instituição na sociedade. Eles par-
ticiparam do I Festival de Arte e Cultura, realizado no dia 7 de 
outubro, e escreveram redações para o concurso sobre o BB. Os 
ganhadores levaram MP4s como 
prêmio. Outra atividade educati-
va de destaque foi a apresenta-
ção da peça “O Programa AABB 
Comunidade nos 200 anos de 
Banco do Brasil”.

Autoridades, funcionários e fa-
miliares também puderam confe-
rir o resultado de muita dedicação 
dos educadores. A apresentação 
de dança com fitas e arcos encheu 
os olhos de todos. O coral e sua 
performance de repertório varia-
do – passando por músicas de Ary 
Barroso, Gonzaguinha e Cazuza – 
completou a festividade.

todo dia é dia de CRiança 
Em 2008, o Programa AABB Comunidade Feira de Santana (BA) ca-

prichou para fazer o Dia das Crianças inesquecível. As comemorações 
extrapolaram o dia 12 de outubro e se estenderam por toda semana.  
A programação foi intensa e animada e incluiu passeio ao parque, com 
festival de doces e distribuição de lanches; uma tarde de diversões, com 
recreações e lanche e um dia de associado, momento em que os educan-
dos usufruíram do espaço físico do clube. Para fechar com chave de ouro, 
houve um dia de campeonatos de vôlei e futsal.

Para proporcionar tanta diversão, a coordenação da iniciativa contou 
com as doações e o trabalho da Prefeitura do município, de alguns comer-
ciantes e gerentes do Banco do Brasil.

músiCa e Cidadania 
Oferecer a jovens de diversas idades o acesso a direitos básicos, como cultura, es-

porte, lazer e educação, é uma forma de garantir cidadania e evitar a exclusão social.  
E é isso que o AABB Comunidade Cachoeira do Sul (RS), tem feito há mais de dez anos.

O Programa deixou de ter, há algum tempo, o propósito exclusivo de proporcionar a 
permanência de estudantes nas escolas e evitar a repetência. Hoje, os participantes da 
iniciativa têm também descoberto a vocação para as artes.

No grupo Instrumental coordenado pelo professor Mário Vidal, por exemplo, os 
educandos aprendem a tocar instrumentos como flauta e violão e se apresentam em 
eventos culturais e escolas da cidade. Em 25 de novembro do ano passado, em come-
moração a mais um ano de sucesso, familiares dos participantes e convidados assisti-
ram a esse e a outros trabalhos realizados pelo AABB Comunidade Cachoeira do Sul.

Na ocasião, houve recital de canções folclóricas, clássicas, tradicionalistas e inter-
nacionais, além de apresentações de dança. O espetáculo emocionou a plateia e até 
mesmo os protagonistas da festa, que chegaram nervosos, mas mostraram tudo o que 
aprenderam nas aulas do projeto.

| ano novo
As atividades do AABB Comunidade Cachoeira do Sul reiniciam com o começo do 

ano letivo. As crianças e os adolescentes que fazem parte da iniciativa têm direito a 
almoço, jantar e uniforme. As atividades ocorrem três vezes por semana, sempre em 
turno inverso ao das aulas.
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CoRRente do bem 
A ideia de que é possível mudar o mundo a partir da ação de cada um é colocada 

em prática no Programa AABB Comunidade Itanhandu (MG). Prova disso é o proje-
to Dia do Amigo.

Com o objetivo de valorizar a amizade e divulgar as atividades do Programa na 
comunidade, essa iniciativa permite que, cada dia, um educando leve um amigo 
para passar uma manhã ou uma tarde no clube. Depois, é realizado um encontro 
entre todos os educandos e seus amigos. Nesse dia, acontecem atividades esporti-
vas, artísticas, culturais e muitas brincadeiras.

| ao mestre, com carinho
Além de aprenderem o sentido da amizade, as crianças e adolescentes aprendem a valorizar seus professores. Com apoio 

das iniciativas “Meu professor na escola” e “Meu professor em casa”, os educandos, durante a semana do dia 15 de outubro 
– Dia dos Professores –, fazem homenagens a quem tanto os ensina.

O ano de 2009 chegou e é hora de de-
dicar aos educadores do Programa AABB 
Comunidade os créditos pelos ótimos 
resultados obtidos até agora. Num país 
de realidades diversas, a criatividade se 
apresenta na medida em que a necessida-
de se impõe. É assim que funciona o AABB 
Comunidade. O Programa conta com 
educadores por todo o Brasil, que obser-
vam a situação que os circunda e tentam 
transformá-la com iniciativas cheias de 
inventividade. 

Em Cachoeiro de Itapemirim (ES), en-
tre outras atividades, as crianças refleti-
ram sobre o papel do BB na sociedade. 
Já o AABB Comunidade Cachoeira do Sul 
(RS) extrapolou seus objetivos iniciais e se 
tornou um celeiro de talentos musicais.

Subindo no mapa, encontramos a AABB 
Itanhém (SP) e Itanhandu (MG). A primei-
ra é responsável pelo bem-sucedido gru-
po de dança Satélite Dance. Na segunda, 
os educandos têm ensinamentos sobre a 
preservação do meio ambiente. Em Ita-
beraí (GO), há a valorização dos trabalhos 
voltados para o conhecimento do folclore 
e tradições nacionais. 

Na AABB Campo Grande (MS), as ativi-
dades são voltadas para o conhecimento 
sobre a história da cidade. O represen-
tante do Nordeste, o AABB Comunidade 
Feira de Santana (BA), fez uma bela festa 
em homenagem aos meninos e meninas 
no Dia das Crianças.

Com tanta diversidade de ideias, espe-
ramos que as atividades aqui apresenta-
das sirvam como inspiração para todos. 

Até a próxima!
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| na eRa digital...
No ano que passou, 271 educandos 

concluíram cursos de informática bá-
sica. Educadores e coordenadores dos 
diversos municípios brasileiros podem 
e devem se articular para potenciali-
zar e ampliar a parceria entre os Pro-
gramas AABB Comunidade e o Esta-
ção Digital, levando conhecimento e 
ampliando o horizonte de um número 
ainda maior de jovens e crianças.

| VeRba de manUtenção
As AABBs que estiverem com pendências 

de prestação de contas devem encaminhar os 

documentos necessários para sanar a questão 

à FENABB. É preciso fazê-lo com a maior brevi-

dade possível.

| atUalização CadastRal
Educandos, educadores e colaborado-

res precisam atualizar seus dados em 2009. 

Mas nada de enviar os papéis de imediato. 

A FENABB emitirá as orientações no mo-

mento certo.

| ContRatação
Alguns parceiros ainda não estão em dia com todos 

os requisitos fundamentais para a renovação do Pro-

grama. Para dar continuidade aos trabalhos, é preciso 

enviar documentos do parceiro (termo/ata de posse 

do prefeito ou ata da diretoria atual, no caso das en-

tidades sem fins lucrativos) e do município (Certidão 

Negativa de Débito – CND – ou Certidão Positiva com 

efeito Negativo – CPD –, além de dados do INSS).

O prazo para envio das respostas 

dos módulos A e B de 2008 se encerra 

na primeira quinzena deste ano. O en-

caminhamento deve ser feito para o 

NTC/PUC-SP nas mesmas condições e 

endereço constantes nos módulos.

| alimentação sUstentÁVel
Dois locais onde o Programa AABB Comunidade está inserido – 

Bom Conselho (PE) e Currais Novos (RN) –  implantaram uma iniciativa 
que tem tudo para dar certo em outros municípios. Elas incluíram no 
dia-a-dia dos educandos e de seus pais a poderosa farinha multimis-
tura – complemento alimentar para o combate à mortalidade infantil, 
geralmente composto por farelos (de arroz, de trigo e/ou de milho), 
sementes (de abóbora, melancia e/ou gergelim), pó de folhas verde-
escuras (de aipim, de batata-doce e de abóbora) e cascas de ovos, que 
apresenta variações regionais em termos quantitativos e qualitativos  
da formulação.

No total, 1.200 crianças e adolescentes e 874 famílias já foram be-
neficiadas com o reforço. Em 2009, serão implementadas mais cinco 
novas minifábricas do produto. Os coordenadores que se interessa-
rem podem se candidatar a recepcionar uma das unidades. O contato 
é o Ademir, da Fundação Banco do Brasil (telefone: (61) 3310 9441;  
e-mail: ademir@fbb.org.br).

Passadas as festividades de fim de ano e as comemorações do Carnaval, é possível dizer que 2009 real-
mente chegou. O momento é de arregaçar as mangas e procurar compreender e trabalhar com as mudanças 
que ocorreram em grande parte dos municípios. A chegada de novos prefeitos traz um novo cenário político 
e, apesar de cerca de 90% dos Programas AABB Comunidade já estarem aptos a serem renovados, é necessá-
rio estabelecer um diálogo contínuo e transparente com os responsáveis pela administração pública. 

É fundamental respeitar as diferenças e procurar nos novos espaços oportunidades de crescimento  
e reafirmação dos conceitos do Programa. As decisões devem ser negociadas e cabe aos coordenadores 
das iniciativas demonstrar aos que chegam a importância da continuidade de algumas ações. A ideia de que  
o Programa busca estabelecer espaços democráticos e de inclusão social por meio de diversas atividades e 
iniciativas também deve estar clara entre os chefes do Executivo e os técnicos do AABB Comunidade. 

Sem o trabalho primoroso dos educadores, o AABB Comunidade não existiria. São essas pessoas que, 
por meio da Pedagogia dos Direitos, da ludicidade, da leitura da realidade social, e tendo como fundamento o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, dedicam parte importante de seu tempo para construir conhecimentos  
e facilitar o acesso de comunidades em vulnerabilidade social à cidadania. Para os profissionais que lidam 
diariamente com os educandos, o essencial é se dedicar com afinco ao atendimento dos milhares de crianças 
e jovens em todo Brasil. Os cursos de formação e de educação continuada são, assim, elementos essenciais e 
preciosos para a construção de um trabalho de qualidade. E essas ferramentas de aperfeiçoamento já estão 
disponíveis para o corpo de colaboradores.  

Conscientes de toda a metodologia e dos procedimentos, não podemos esquecer que o trabalho deve ser 
sempre humanizado. Ele é essencialmente uma tarefa de acolhimento e amor. As crianças e adolescentes 
devem estar sempre motivados a participar integralmente das atividades. A experiência e os resultados ob-
tidos ao longo desses anos comprovam que o Programa  vem atingindo os objetivos propostos. No entanto, 
o sucesso somente ocorre quando há envolvimento de todos os segmentos da sociedade. Por isso, partici-
pantes com idade de seis a 18 anos incompletos, suas famílias e outros apoiadores da proposta são sempre 
bem-vindos. Nossa missão é inclusiva e de conquista constante. 

Lembrando de todas essas informações, conseguiremos ainda mais sucesso nas tarefas desempenhadas  
e teremos a certeza da missão cumprida na construção de um País mais justo e melhor. Bom trabalho!  
E sejam todos bem-vindos.

socorro sales 
Gerente socioeducativa da FENABB
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