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ProGrama dE linharEs é um suCEsso
O Programa Integração AABB Comunidade Linhares (ES) está 

trabalhando a todo vapor em 2009. O grande destaque do Programa 
é o envolvimento em atividades de debate sobre os direitos de 
crianças e adolescentes.  

Em julho deste ano, por exemplo, o coral de educandos se 
apresentou na abertura da Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. O repertório cívico – que inclui canções 
como o Hino Nacional e o Hino do Espírito Santo – tem encantado 
a todos.  

A participação dos adolescentes do AABB Comunidade na 
Conferência foi ainda maior. Alguns deles foram delegados e, 
representando a juventude, assistiram a palestras, participaram das 
discussões e defenderam os interesses dos jovens.  

Outro exemplo de atividade cívica envolvendo os direitos da 
garotada ocorreu no ano passado. No Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes  
(18 de maio), educadores e educandos do AABB Comunidade, 
juntamente com participantes de projetos sociais da região,  
se uniram em uma passeata contra o abuso sexual de crianças  
e adolescentes. 
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Chegamos à metade do ano e as atividades 
do Programa Integração AABB Comunidade 
estão funcionando em integralidade. As uni-
dades de todo Brasil aproveitaram o período 
para investir em atividades criativas e levar 
adiante ações bem sucedidas. É por conta do 
trabalho de qualidade feito em todo Brasil 
que esta edição do Jornal do Educador vem 
com muitas notícias de diversas regiões.

Os Programas de Luz (MG) e Santa Cruz 
do Capibaribe (PE) primaram pelas atividades 
que estimulam a fé e os valores religiosos. 
Nessas localidades, os educandos encenaram 
a Paixão de Cristo e participaram da coroação  
de Nossa Senhora, respectivamente. “Um amor 
de grandeza especial” também foi um dos  
temas de trabalho em Irecê (BA), onde as 
mães foram as grandes homenageadas.

O Estatuto da Criança e do Adolescente 
foi um dos focos do Programa AABB Comu-
nidade Vitória da Conquista (BA), onde au-
toridades falaram sobre direitos e deveres  
previstos no Estatuto. E, em Chopinzinho (PR), 
um hino em homenagem à dedicação de 
educadores e educandos se transformou na 
realização de um sonho. 

Ao ver esta edição, o leitor vai perceber que 
essas e outras ações apenas são possíveis 
com organização, planejamento e diálogo. 
é esse o tema da reportagem da página 5, 
que aborda a importância de compartilhar 
informações de forma organizada.

Não deixe de conferir também o edital do 
concurso Capa da Agenda 2010 e a cobertura  
completa da Semana Nacional do AABB  
Comunidade em diversas regiões do Brasil.

Boa leitura!
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Editorial

A importância da música na vida das pessoas é incontestável. 
Ainda pequenos, convive-se com canções de ninar, cantigas de 
roda e canções folclóricas. Os hinos são um capítulo à parte nesse 
repertório da vida de cada um, pois, além dos encantos da musi-
calidade, representam o amor e o respeito à pátria, à bandeira  
ou ao time.

Percebendo esse caráter tão especial dos hinos, a coordena-
ção do Programa Integração AABB Comunidade Chopinzinho (PR)  
sugeriu, em 2007, a criação de um símbolo musical para o  
Programa e para a Escola Municipal de Excelência (EIEF).

O educador Pedro Reinaldo de Oliveira se apresentou para  
escrever a obra, baseada na canção Utopia, do Padre Zezinho.  
Em pouco tempo, os versos saíram do papel e passaram a ser  
cantados por crianças e jovens, profissionais de educação e  
membros da comunidade de Chopinzinho. 

Em maio de 2008, educandos e educadores alçaram voos ainda 
mais altos ao sonhar com a gravação do hino. Com apoio cultural  
da prefeitura da cidade e dos conhecimentos de músico e  
produtor musical, Jhonas da Silva iniciou um trabalho coletivo  
de seis meses.

Após muitos ensaios, um grupo de 25 educandos foi levado 
para o estúdio de gravação, onde soltaram a voz e concretizaram 
o sonhado projeto.

Programas de diversas localidades também já criaram o  
próprio hino, o que mostra a dedicação de muitos profissionais 
ao tornar o trabalho realizado com os educandos em algo muito 
enriquecedor. 

história dE amor ExPrEssada 
Em FormA dE cANção
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Durante a Semana Santa, cerca de dez jovens com  
idade entre 11 e 17 anos, participantes do programa 
AABB Comunidade da cidade de Santa Cruz do Capi-
baribe (PE) encenaram, na sede da Associação, a peça  
O Nazareno. Com muita dedicação, o grupo emocionou 
os 250 visitantes, que compareceram a cada um dos três 
dias do evento, entre familiares dos educandos e autori-
dades do município.

A atuação de meninos e meninas e o conhecimento  
que demonstraram sobre a história – que encenou a 
história da paixão e da morte de Jesus Cristo – foram os 
pontos altos da encenação. Destaque também para o  
figurino, que foi produzido pelos próprios jovens do  
Programa, utilizando material reciclado. 

Para realizar as apresentações com tanto sucesso, 
os educandos ensaiaram por 20 dias e contaram com o 
apoio da prefeitura e da AABB, que juntas providenciaram 
as instalações de som e iluminação. 

JovENs pArticipAm dA coroAção dE NossA sENhorA

EduCandos EmoCionam Em  
ENcENAção dA pAixão dE cristo

Um exemplo de fé e devoção. Assim pode ser definida a ação do Programa AABB Comunidade Luz (MG), realiza-
da no dia 14 de maio. No mês dedicado à Maria Santíssima, educandos e educadores participaram da coroação da 
imagem de Nossa Senhora, na Catedral da cidade.

O ritual representa a importância que a mãe de Jesus tem para os católicos e é marcado por uma procissão e 
várias homenagens, que contam com a participação de crianças. 

Algumas das meninas do Programa experimentaram, pela primeira vez na vida, se vestirem de anjo e coroarem a 
mãe de Jesus. A celebração ficou completa com a participação da comunidade, do coordenador do AABB Comuni-
dade, Adriano de Almeida Xavier, e dos educadores do programa.

comportAmENto EducAção culturA rEspoNsABilidAdE sociAl AlimENtAção sAúdE EsportE lAzEr EcologiA ArtE iNFormáticA comportAmENto EducAção

proJEto EducAção pArA o muNdo do trABAlho
Esse projeto, iniciado em 2008, já tem cinco Programas selecionados. O objetivo de todos é instrumentalizar edu-

cadores sociais do Programa AABB Comunidade para o processo educativo com os jovens e as famílias em relação ao 
mundo do trabalho. 
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Mantendo a tradição, a FENABB e a Fundação 
Banco do Brasil realizam mais uma edição do concurso 
que selecionará a fotografia para a capa da Agenda do 
Programa Integração AABB Comunidade 2010. Confira as 
regras para participar desta seleção:

1. As primeiras dez fotos classificadas serão publicadas 
no Portal do Programa e receberão os seguintes prêmios 
(que são para uso coletivo do Programa): 

• 1º lugar: um notebook Dell Inspiron 1545, LCD 15,6’’; 
• 2º lugar: uma filmadora Sony DCR-HC52; 
• 3º lugar: uma impressora multifuncional HP Photo-
smart C5580; 
• do 4º ao 10º lugar: uma câmera digital Sony DSC-
S730, 7,2 MP. 
2. Cada AABB poderá participar com até três fotos  

(as AABBs que atendem a dois municípios poderão 
participar com até três fotos por Programa/Convênio).  
As fotos precisam ser coloridas, nítidas e focadas. 

3. As AABBs devem enviar fotos reveladas em papel 
fotográfico, além de um CD com arquivo das imagens 
salvas. O tamanho mínimo é de 15 cm x 21 cm e resolução 

de pelo menos 300 pixels. Não concorrerão as fotos  
que já tenham sido publicadas no Jornal do Educador,  
no Portal do Programa ou nas Agendas de anos anteriores. 

4. Para manter a imparcialidade, o CD e as fotos  
deverão ser identificados no verso com um pseudônimo 
(apelido). Qualquer outra identificação anula a parti-
cipação no concurso. O nome da AABB participante 
deverá ser enviado em um envelope lacrado.

5. Dentro do envelope lacrado devem constar:  
a identificação da AABB, o pseudônimo utilizado nas 
fotos e o nome do coordenador pedagógico com seu 
endereço completo, telefone e e-mail. Assim, a AABB 
enviará 1 (um) envelope contendo: as fotos, o CD-Rom e 
o envelope lacrado com a sua identificação.

6. O prazo para envio da remessa é dia 04 de setembro 
de 2009 (carimbo dos Correios). O endereço para o envio 
é: FENABB – Federação das AABBs, SDS Edifício Boulevard 
Center, 3º andar. CEP 70391-900 – Brasília (DF). 

7. As fotos enviadas ficarão no banco de dados da 
FENABB para possíveis publicações. 

lançado o Edital do ConCurso CaPa da aGEnda 2010
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Às mãEs, com cAriNho

No segundo domingo de maio, a AABB Irecê (BA) 
promoveu uma festa em homenagem às mães dos educandos. 
O evento teve a participação de cerca de cem crianças e da 
comunidade local. foram realizadas atividades lúdicas, como 
teatro, coreografia, coral e dinâmica em grupo.

As homenageadas da data mostraram toda beleza e 
elegância durante um desfile e em um concurso de beleza.  
O objetivo da ação era integrar a família e a comunidade.

AulAs dE têNis pArA iNclusão 
soCial  

Qual o resultado encontrado quando misturamos  
atividades físicas, inclusão social, cidadania e afeto?  
Os benefícios desse investimento já estão na vida de  
meninos e meninas de Caxias do Sul (RS). 

Nessa cidade, o Programa AABB Comunidade passou 
a oferecer aulas de tênis. Além de ter acesso a novos  
conhecimentos esportivos, a garotada pode usufruir das 
instalações da Associação em sua plenitude, como fazem 
os associados do clube. 

Graças ao trabalho voluntário de funcionários do BB, 
que aceitaram o desafio de compartilhar a técnica do  
tênis e doaram os equipamentos, mais de 20 educandos 
estão descobrindo uma nova paixão. Os meninos e as 
meninas têm idade entre oito e dezesseis anos e prati-
cam a modalidade duas vezes por semana. 

O processo de monitoramento técnico e administra-
tivo do Programa Integração AABB Comunidade visitou  
36 AABBs em 2008. Neste ano, o acompanhamento foi 
feito em 18 municípios. 

As visitas são ótimas oportunidades de socialização 
das boas práticas desenvolvidas e também se constituem 
em momentos de reflexão sobre possibilidades de me-
lhorias na gestão e na operacionalização do programa.
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PlanEJar E dialoGar Para tEr suCEsso
Os exemplos bem sucedidos do Programa Integração 

AABB Comunidade se espalham pelos municípios 
brasileiros. Educadores de todo o país dedicam horas, dias 
e vidas ao que o pedagogo Paulo Freire chama de “inédito 
viável” – que, em outras palavras, significa enxergar além 
da realidade e nela encontrar soluções que permitem a 
construção de um futuro que ultrapasse os problemas.

Uma tarefa tão nobre requer algumas posturas. Duas 
delas são a comunicação e o planejamento. A informação 
compartilhada permite a aquisição de um conhecimento 
que vai além das noções de ecologia, cultura e outros 
temas essenciais. Na dinâmica do Programa AABB 
Comunidade, o mais importante – e o que está por trás 
de cada ação e de cada intenção – é exercer e estimular 
atitudes críticas, responsáveis, criativas e inovadoras. 

Em busca desses propósitos, faz sentido que o Programa 
seja encabeçado por lideranças imbuídas de propósitos 
democráticos e emancipatórios. O planejamento do dia 
a dia deve acontecer por meio do diálogo permanente 
e plural com os participantes. E, para que seja efetivo, 
é primordial que essa organização das ideias e das 
atividades seja sempre registrada. É dessa forma que 
o trabalho pedagógico se constrói e se concretiza em 
cenários diversos, que representam a pluralidade étnica 
e cultural do Brasil. 

“Essa trajetória, em que todos aprendem e ensinam, 
transborda e se derrama pela territorialidade municipal, 
ampliando o saber comunitário, que tem a história na 
mão, quando se envolvem na construção das políticas 
públicas da Doutrina de Proteção Integral, das crianças e 
dos adolescentes do Brasil”, avalia a professora Maria Stela 

Santos Graciani, doutora em educação pela Universidade 
de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Trabalhos 
Comunitários da PUC-SP, entidade responsável que lidera 
os trabalhos pedagógicos do Programa. 

Por todos predicados que conjuga, a professora 
Maria Stela acredita que o Programa Integração AABB 
Comunidade é um dos mais bem sucedidos exemplos da 
Política de Direitos, que, ao mesmo tempo, desenvolve 
ações educativas, dá voz e espaço a meninos e meninas  
e coloca em prática os princípios do protagonismo 
infanto-juvenil.
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Estatuto da Criança E do adolEsCEntE Em dEbatE

O dia a dia do Programa AABB Comunidade, nas mais 
variadas regiões do Brasil, trabalha pela cidadania de 
meninos e meninas. A AABB Vitória da Conquista (BA) 
encarou essa tarefa sob uma perspectiva diferente: no dia 
5 de junho, promoveu uma palestra sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA).

Com objetivo de informar e esclarecer educandos 
e familiares sobre os direitos e deveres contidos nessa 
norma (lei 8.069, de 13 de julho de 1990), os educadores 
convidaram o advogado Carlos Públio, representante do 
Centro de Referência Especializada em Assistência Social 
(Creas), para falar sobre o Estatuto.

Pais, filhos e um grupo de jovens do Projeto Navaranda, 
que cumpre medidas socioeducativas em semiliberdade, 
e o presidente da AABB local, Renan Olímpio, ouviram 
atentos a exposição e aproveitaram para tirar dúvidas, 
trocar experiências e refletir sobre os direitos, as regras e 
os limites que o ECA apresenta. 

O brilhante trabalho educativo continuou no dia 
9 de junho, quando o promotor de Justiça Marcos 
Almeida voltou a falar sobre o assunto e sobre as 
medidas socioeducativas, enriquecendo o debate com  
as experiências vivenciadas no Ministério Público.A
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Não adianta apenas realizar. É preciso contar para 
o mundo quais foram os feitos alcançados. Imbuí-
do desse pensamento, o Programa Integração AABB 
Comunidade realizou, no final do mês de junho,  
a Semana Nacional do AABB Comunidade, um evento 
que ocorre simultaneamente em diversas cidades do  
país e tem o objetivo de apresentar à sociedade a inicia-
tiva que envolve mais de 50.000 crianças e adolescentes,  
de quase 400 municípios brasileiros.

Participaram dessa grande confraternização 12 AABBs: 
Brasília (DF), Santarém (PA), Vitória (ES), Rio Branco (AC), 
Goiânia (GO), Joinville (SC), Limoeiro (PE), Maceió (AL), 
Juazeiro do Norte (CE) e Vitória da Conquista (BA).

A Associação de Vitória da Conquista (BA) saiu na 
frente e realizou, no dia 20 de maio, na agência do Banco 
do Brasil local e no centro da cidade, uma série de ações 
como uma espécie de preparação para o grande evento. 
Na oportunidade, aconteceram apresentações de dança 
e capoeira, além do desempenho do coral e do grupo de 
percussão Bate Lata.

O Bate Lata é composto por dez educandos e iniciou 
as apresentações tocando o Hino Nacional. Em seguida, o 
coral da AABB entoou canções típicas da Bahia, valorizando 
a cultura local. Acompanhando o ritmo baiano, o grupo de 
dança do Programa conseguiu mostrar belas coreografias 
que contagiaram o público presente.

“O evento foi excelente. Todos olhavam com ar de 
curiosidade e paravam pra ver do que se tratava. Nesse 
momento, explicávamos sobre o Programa, quantas 
crianças ele atende, como funciona, e coisas do tipo”, 
conta a coordenadora do Programa, Marluce Viana 
Ramos.

de norte a sul
A AABB Limoeiro (PE) abriu a agenda de atividades no 

dia 16 de junho, com muitas atrações para a garotada. 
Em seguida, no dia 18, foi a vez das AABBs Juazeiro do 
Norte (CE), Vitória (ES) e Rio Branco (AC). O Programa 
AABB Comunidade Santarém (PA) realizou as atividades 
no dia 20.

sEmana naCional aabb ComunidadE
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Nas AABBs Joinville (SC) e Maceió (AL), o dia 19 
de junho foi marcado por muita alegria e satisfação.  
Na programação, foram incluídas apresentações de 
danças, músicas e brincadeiras. “É nessa hora que temos 
a oportunidade de mostrar um pouco do que é dedicado 
às nossas crianças. Elas são as protagonistas e por quem 
trabalhamos em prol de um desenvolvimento social e 
afetivo”, comentou a coordenadora do AABB Comunidade 
Maceió, Veraleide Costa.

Como parte fundamental das ações do AABB 
Comunidade, autoridades da política local também 
prestigiaram as atividades da Semana Nacional em 
Joinville. Estiveram nas comemorações o prefeito da 
cidade, Carlito Merss, o vice-prefeito, Ingo Butzke, 
secretários municipais, vereadores, prefeitos de cidades 
vizinhas e o comandante do Exército. O superintendente 
do Banco do Brasil, o gerente da agência Príncipe do 
BB da cidade, o presidente da AABB local, Carlos Brás 
dos Anjos, e o vice-presidente da FENABB, Geraldo Luiz  
de Oliveira Silva, também compareceram.

As ações na capital federal se iniciaram no dia 23 de 
junho, momento em que 250 crianças e adolescentes  
dos Programas do Distrito Federal e de Cristalina, 
em Goiás, estiveram reunidos e realizaram diversas 
apresentações. Para começar, houve uma apresentação 
de capoeira. Depois, os convidados assistiram ao vídeo 
do Coral 200 Vozes, em homenagem ao aniversário do 
Banco do Brasil.

O presidente da FENABB, Haroldo do Rosário Vieira, 
estava presente e elogiou o trabalho desenvolvido por 
todos os coordenadores pedagógicos e ressaltou a 
importância do Programa AABB Comunidade. “A FENABB 
sente-se honrada em trabalhar, junto à Fundação Banco 
do Brasil, pelo conforto e desenvolvimento desses 
jovens. São trabalhos como esses que ajudam a melhorar 
a qualidade de vida do nosso país”.

Encerramento
Para fechar a Semana Nacional com chave de ouro, 

o AABB Comunidade Goiânia, capital de Goiás, recebeu, 
no dia 30 de junho, crianças e adolescentes, pais, 
educadores e demais convidados para suas atividades. 
Além dos educandos de Goiânia, a festa contou com a 
presença de meninos e meninas de Bom Jesus, Catalão, 
Goiás, Inhumas, Itumbiara, Mineiros, Orizona, Palmeiras 
de Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Porangatu, Santa 
Helena, Silvânia, Uruaçu, Rio Verde e Itaberaí, municípios 
vizinhos.

Neste evento estavam presentes o governador e o 
vice-governador do Estado, Alcides Rodrigues e Ademir 
Menezes, respectivamente; a secretária de Educação, 
Milca Severino Pereira, e de Cidadania e Trabalho, 
Flávia Carreiro Albuquerque Morais, além de deputados 
estaduais, prefeitos de municípios próximos, presidentes 
de empresas e representantes de órgãos estatais.  
O superintendente estadual do Banco do Brasil do Esta-
do de Goiás, José Roberto Sardelari e o presidente da 
AABB Goiânia, Eliezer, também estiveram presentes. 

“A confraternização ficou ainda mais animada e 
muito mais bonita. A presença dos educandos enche 
de emoção os nossos corações”, conta a coordenadora 
pedagógica do AABB Comunidade Goiânia, Márcia 
Cardoso. Mais um motivo para comemorar: durante o 
evento, representantes da FENABB, da Fundação Banco 
do Brasil e parceiros locais celebraram a renovação do 
convênio que assegura a continuidade do Programa em 
17 municípios goianos.
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aabb Ji-Paraná (ro)

rElatório dE  
aComPanhamEnto

Se você ainda não o encaminhou, 

envie esse importante documento 

com a maior brevidade possível para:  

Fundação Banco do Brasil, SCN Qd. 01,  

Bl. A, 10º andar – Ed. Number One, 

CEP 70711-900, Brasília (DF).

noVos ProJEtos

Ainda em 2009, será implementado 

outro novo projeto no Programa. 

Além do Educação para o Mun-

do do Trabalho, em andamento,  

está a caminho o chamado Jogos 

Cooperativos.  

FormAção coNtiNuAdA 
a distânCia

Fique atento à recepção, ao estudo 

e envio dos três módulos do Programa 

de Formação Continuada. A primeira 

parte foi enviada em maio, a segunda 

chegará em agosto.

aabb rio Pardo (rs)

criANçA E AdolEscENtE – prioridAdE ABsolutA
Como o público infanto-juvenil é tratado em seu  

município? Saiba que existe um princípio constitucional  
que determina que é dever da família, da sociedade  
e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,  
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,  
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convi-
vência familiar e comunitária.

No entanto, infelizmente, muitos são os casos de  
violação dos direitos de meninos e meninas. Para lidar 
com essas situações, existe o Sistema de Garantia de  
Direitos. E, na linha de frente desse time que atua em 
prol da infância e juventude, pertinho da comunidade, 
está o Conselho Tutelar. Você conhece o Conselho Tutelar 
da sua região? Esse órgão pode ser um importante aliado 
do AABB Comunidade de seu município.


