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Promover a inclusão por meio de ações que 
integrem crianças e adolescentes à sociedade brasileira 
não pode ser um ato unilateral, pelo contrário, 
quanto mais parceiros ti vermos, quanto mais pessoas 
engajadas com a causa e mais sorrisos pudermos 
proporcionar, melhor será para todos nós.

Esse tem sido o norte do Programa Integração 
AABB Comunidade desde a criação: promover um 
pouco mais de igualdade para quem pouco possui. 
Socializar crianças e adolescentes – que chamamos 
carinhosamente de educandos – ocupando seus 
horários com ati vidades esporti vas e brincadeiras 
lúdicas pode não ser o sufi ciente, mas já tem mostrado 
bons frutos ao longo da breve história do Programa.

Na 39° edição do Jornal do Educador, mostraremos 
um pouco do que acontece em algumas localidades 
Brasil afora, onde a luz do AABB Comunidade já 
chegou, iluminando a vida não só dos educandos, mas 
de todos os que parti cipam deste Programa, sejam 
pais, educadores, coordenadores ou parceiros. 

Além disso, o leitor poderá se ambientar um 
pouco mais sobre a temáti ca dos Jogos Cooperati vos 
e sua fi losofi a inclusiva, Educação para o Mundo do 
Trabalho e a orientação de jovens sobre suas apti dões 
e vocações, conferir o resultado do Concurso Capa da 
Agenda 2010 e refl eti r sobre a questão da valorização 
dos profi ssionais da educação, tendo como premissa 
que todo aquele que convive com uma criança ou 
adolescente é, de alguma maneira, um educador em 
potencial. Boa leitura!Com o propósito de promover ati vidades 

de férias salutares aos educandos do Programa 
Integração AABB Comunidade, educadores e 
coordenadores de Água Branca (PI), em parceria 
com os pais, organizaram a 1° Colônia de Férias. 
As ati vidades ti veram início no dia 9 de julho e 
terminaram no últi mo dia do mês (31/09).

Brincadeiras como puxa corda, corrida 
de saco, pula bola, bambolê, além de práticas 
esportivas como basquete, vôlei, futebol e 
handebol estiveram na programação. “Também 
incentivamos momentos de leitura, com o 
intuito de cultivar ainda mais esse bom hábito 
em nossas crianças”, completou a coordenadora 
Edinalva Cardoso Santos.

Um dos objeti vos da Colônia de Férias foi 
integrar os educandos no período da manhã com os 
da tarde, uma vez que, durante o período leti vo, eles 
não se encontram periodicamente.                                            
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Educandos do Programa AABB Comunidade 
Anápolis (GO) se reuniram no dia 22 de setembro para 
ajudar a reflorestar a Associação Atlética da cidade. Os 
250 educandos atendidos estiveram envolvidos. Ao 
todo, 125 mudas de espécies nativas foram plantadas, 
sendo uma muda para cada dupla. 

A temática de preservação do meio ambiente já 
vinha sendo trabalhada desde abril, com a leitura do gibi 
Histórias Premiadas AABB Comunidade – publicação 
com contos que incentivam a preservação da natureza 
– e visitas guiadas à fazenda da Emater.

“Esse projeto vem somar aos que já realizamos 
anteriormente, como o projeto Olhos N’água, no 
qual o objetivo é fazer a meninada refletir sobre 
a importância da preservação de nossos recursos 
planetários. Outro fato a ser considerado é que a terra 
e as árvores  parecem possuir um efeito tranquilizador, 
pois notei que as crianças ficaram muito serenas 
durante toda a atividade”, explicou a coordenadora 
Maria Martins Lisboa.

AABB ANÁPOLIS
EDUCANDOS AJUDAM NO RE-
FLORESTAMENTO DA AABB

A meninada do AABB Comunidade Apodi (RN) 
teve um dia muito animado no final de setembro 
(30/09). Coordenadores e educadores organizaram 
um passeio no “Trenzinho da Alegria”, por diversos 
pontos turísticos da cidade.

“Queríamos trazer uma atividade a mais de 
lazer para nossas crianças. O ponto central do 
passeio foi promover a socialização dos educandos 
por meio de um passeio lúdico e divertido”, afirmou 
a coordenadora Antônia Maia da Costa.

O projeto: O “Trenzinho da Alegria” é um 
veículo com aparência de trem que chega todos os 
anos à cidade, no início de junho, por ocasião da 
festa do padroeiro, e fica até o final de setembro. 
Nesse período, o veículo leva moradores e visitantes 
para conhecer os pontos turísticos da cidade. 

PASSEIO TURÍSTICO 
PARA EDUCANDOS DE APODI

Educandos de Três Lagoas (MS) estão tendo 
aulas de informática. A novidade foi possível após 
a doação de 13 computadores, no dia 7 de agosto, 
pelo Conselho da Comunidade do município – 
entidade que reúne representantes de diversas 
instituições públicas, civis e assistenciais da cidade. 

“A educação é elemento chave na construção 
de uma sociedade. Com as aulas de informática, 
nossos educandos poderão construir seus 
próprios conceitos e navegar por lugares que antes 
eram desconhecidos”, afirmou a coordenadora 
pedagógica Evalda dos Reis.

TRÊS LAGOAS RECEBE 
COMPUTADORES

Educandos conhecem pontos turísticos da cidade
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As educadoras do Programa AABB Comunidade Ji-
Paraná (RO) estão mostrando que têm muita criati vidade 
no momento de propor novas ideias. A novidade está sendo 
o trabalho desenvolvido com a música e a literatura como 
ferramenta de aprendizado e integração da meninada. 

No projeto “Conhecimento da Música”, as crianças 
e os adolescentes atendidos recebem aulas sobre 
ritmo, notas musicais, introdução ao teclado, ao violão 
e posicionamento dos dedos e das mãos diante dos 
instrumentos. “As crianças fazem desenhos em cima de 
letras de músicas. Com isso, trabalhamos a ludicidade das 
composições e integramos a arte da canção com a arte 
do desenho”, afi rma a coordenadora Suely Damasceno. 

A proposta tem boa aceitação entre educandos e 
familiares, pois é mais uma oportunidade para que o 
educando desperte o interesse musical. Os professores 
responsáveis pelas aulas são Esdra Alcides Madruga e 
Vicente de Paula Gonçalves, respecti vamente.

MÚSICA E LITERATURA
NO PROGRAMA EM JI-PARANÁ

O Programa  em Paranaíba (MS) desenvolve, 
desde março deste ano, o projeto Arte em Telha, sob 
orientação da educadora Silvana Marinho. “Muitos 
fi caram receosos de começar a pintura, mas com nossa 
orientação e estí mulo, eles perceberam que também são 
capazes de criar, o que pode ser um fator positi vo para 
elevar a autoesti ma”, salientou a educadora Silvana.

“A parti r do momento em que a arte é aplicada em 
prol dessas crianças que, por inúmeros moti vos, não se 
sentem parte da sociedade, ela se transforma em um 
ser atuante, qualifi cado e, acima de tudo, ciente do seu 
papel na sociedade”, afi rma a coordenadora Ana Maria 
Tosta Rodrigues de Mello.

TRABALHO ELEVA AUTOESTIMA 
DE EDUCANDOS DA PARANAÍBA

Coordenadores, educadores e educandos do 
Programa AABB Comunidade Manhumirim (MG) 
abriram as portas da AABB para mais de mil alunos 
de escolas públicas e parti culares da região. 

Na ocasião, os educandos fi zeram várias 
apresentações teatrais e musicais, todas 
voltadas para temas culturais e folclóricos. Em 
ocasiões anteriores, eram os atendidos que 
iam até às escolas da região para que outras 
crianças conhecessem o Programa. Desta vez, o 
movimento foi inverso, já que foi a Associação que 
fi cou de portas abertas para a sociedade entrar.

“Com o projeto ‘Portas Abertas’, 
proporcionamos um momento a mais de 
confraternização e aproximação entre o 
Programa AABB Comunidade, escolas da região 
e sociedade. Além disso, ti vemos a oportunidade 
de mostrar nosso trabalho, o que gera em nós um 
senti mento de reconhecimento e valorização”, 
afi rma a coordenadora Renata Mott a Siqueira.

AABB MANHUMIRIM 
DE PORTAS ABERTAS

Ainda no contexto das artes, o Programa possui 
o “Projeto Literatura”, com objeti vo de inserir crianças 
e adolescentes na literatura brasileira por meio de 
leitura de poesias e materiais literários. 

Desta maneira, o Programa AABB Comunidade Ji-
Paraná cumpre bem o papel de desenvolver nas crianças 
a capacidade de admirar o belo nas artes e conhecer, de 
maneira lúdica, a maestral literatura brasileira, além de 
promover a integração entre as mesmas.
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Os educandos do Programa AABB Comunidade 
Limoeiro (PE) podem contar com mais uma ati vidade 
de inclusão digital. Em parceria com a Gerência 
Regional de Educação – GRE, enti dade ligada ao 
governo estadual, a meninada está tendo aulas sobre 
o mundo virtual e as possibilidades da internet como 
ferramenta de busca de novos conhecimentos.

O projeto começou em 2008 com apenas 40 
crianças e hoje atende 166 educandos. “A Regional 
disponibiliza um espaço com 20 computadores para 
a realização das aulas, com toda estrutura necessária 

INCLUSÃO DIGITAL
PARCERIA COM A GERÊNCIA REGIONAL 

DE EDUCAÇÃO  POSSIBILITA A INSERÇÃO 
DE EDUCANDOS  DE LIMOEIRO 

NA  ERA DA INFORMAÇÃO
para que possamos oferecer aos nossos educandos a 
possibilidade de conhecer as tecnologias e saber como 
uti lizá-las”, conta a coordenadora Maria Valdenice Alves.

Os educandos recebem aulas uma vez por 
semana, às terças-feiras, sendo as turmas formadas 
por 20 crianças, uma por micro. “Durante as aulas, 
os educandos aprendem os programas básicos, além 
de momentos de descontração, em que a internet 
fi ca liberada para pesquisas, visitas a sites como o do 
AABB Comunidade e outros de conteúdo edifi cante”, 
completa Valdenice.

Há cerca de dois meses,  educadores, 
coordenadores e educandos ganharam mais um moti vo 
para sorrir. Uma parceria entre o Banco do Brasil e a 
ONG Insti tuto Flor Limão, parceiros do Programa, 
possibilitou a doação de 10 computadores para a AABB, 
de modo que, os conhecimentos aprendidos no curso, 
possam ser prati cados nos outros dias da semana.

Planejamento – o ato de planejar ajuda na segurança 
de realizar as tarefas necessárias para o bom 
desempenho do Programa. Solicitamos que nos envie 
a cópia do planejamento realizado no ano de 2009 e 
nos informe como tem sido realizada essa ati vidade.

VII Encontro de Educadores – em 2010, teremos 
o encontro bienal dos educadores sociais para 
aprofundar os temas trabalhados nos dois anos, 
avaliar ações desenvolvidas, planejar novas ações 
e propor temas mais demandados para os estudos 
da educação conti nuada. Planeje-se para parti cipar 
desse grande evento, no qual cada Programa será 
representado pelos coordenadores pedagógicos, 
com data provável para julho ou agosto de 2010.

Programa de formação conti nuada a distância 
Módulo C – o Módulo C é o últi mo de 2009 e tem 
prazo de devolução em março de 2010. Porém, 

AVISOS

solicitamos que o respondam com a maior brevidade 
possível, pois há um grande impenho para melhoria 
da formação dos educadores sociais.

Relatório de Acompanhamento e Relatório Final – 
estamos próximos do período de encerramento 
das ati vidades de 2009, e é fundamental o envio do 
Relatório Final para a renovação do Programa em 
2010. Caso você ainda não tenha enviado o Relatório 
de Acompanhamento, por favor, envie à Fundação 
Banco do Brasil, via malote. Esse processo faz parte do 
cronograma previsto no Caderno de Procedimentos e 
confi rmado no Convênio de Cooperação Financeira. 
Coordenadores Pedagógicos – pedimos que cada 
coordenador atualize os números de telefones, endereço 
para correspondências, e-mail (caso não tenha, 
providencie a criação de um), pois a comunicação para o 
Encontro de Educadores será feita por esses meios.

Gerência Socioeducati va da FENABB
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AABB COMUNIDADE TAUÁ
SEMESTRE DE MUITAS ATIVIDADES

O Programa Integração AABB Comunidade Tauá 
(CE) teve um primeiro semestre bastante movimenta-
do. Bazar de integração, renovação de convênio, festa 
junina da AABB, festival de cultura e dia de lazer com 
a família estiveram entre as atividades.

Abril
No dia 23 de abril, parceiros locais do Programa se 

reuniram na AABB sede para a renovação do Convênio 
mantenedor do AABB Comunidade. Marcaram presença 
no evento o prefeito, Odilon Aguiar, o secretário de 
educação João Álcimo, além do gerente da agência do 
BB local, Antônio Charles Menezes.

Os educandos aproveitaram o ensejo para 
apresentar uma peça chamada Cheguei no AABB. O 
tema versou sobre a ocupação do tempo com atividades 
salutares das crianças e adolescentes atendidos.

Maio
No dia 28 de maio, foi realizado o 1° Bazar de 

Integração AABB Comunidade Tauá. Tanto vizinhos da 
AABB, quanto pais e familiares foram beneficiados.

“Neste mesmo dia realizamos o Dia do Lazer com 
a Família. Enquanto nossas crianças se divertiam na 
piscina do clube, os pais aproveitavam para se divertir 
e entrar no ritmo do forró pé-de-serra. Encerramos a 
atividade com um almoço de integração”, explicou a 
coordenadora Maria das Graças Silva Santos.

Junho
Seguindo o calendário de festas da cidade, os 

educadores organizaram, no dia 18 de junho, a Festa 
Junina do AABB. “Este foi um evento para a família, 
pois além dos educandos, tivemos a atuação dos pais, 
com apresentações artísticas de música e dança”, 
completou Maria das Graças. 

Para encerrar o mês em grande estilo, os 
educandos participaram do Festival de Cultura dos 
Inhamuns, organizado pela Secretaria de Cultura 
estadual em parceria com a Prefeitura Municipal, 
de 1º a 13 de junho. “Foi muito oportuna a nossa 
participação, pois um evento que era para ser somente 
nas ruas, teve como segundo cenário as dependências 
da AABB. Além disso, nossos adolescentes ficaram 
encantados com as técnicas circenses que foram 
apresentadas”, encerra a coordenadora.
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O Programa AABB Comunidade Guaraí (TO) encerra 
o ano com a sensação de dever cumprido. Muitas 
atividades foram elaboradas ao longo dos dois semestres.

No mês de abril, entre os dias 13 e 17, educadores 
e coordenadores se reuniram com os pais dos 
educandos para apresentar as diretrizes que norteariam 
as atividades ao longo do ano e ouvir sugestões a serem 
implementadas. Ainda em abril, na semana do índio, as 
crianças e os adolescentes atendidos tiveram uma série 
de atividades relacionadas ao Dia do Índio, cujo objetivo 
foi valorizar a cultura nativa. O auge da ação foram as 
apresentações de teatro e música sobre a temática.

Em maio, para comemorar o Dia das Mães, os 
educandos fizeram uma apresentação teatral da peça 
“Amor de Mãe não tem preço”, que emocionou o público.

No mês seguinte (junho), a meninada se uniu no 
combate à dengue e, em parceria com a Escola Municipal 
Luís de Camões, saiu às ruas para conscientizar a 
população sobre os perigos da água parada.

Um  jantar para educandos e familiares foi a 
atividade que abriu o mês de agosto, com muita 
animação. A ocasião reuniu os pais das crianças 
atendidas, além da secretária de Educação Maria 

ATIVIDADES E PARCERIAS
QUE DERAM CERTO EM GUARAÍ

Solange Rodrigues de Sousa e de empresários 
locais. O momento foi uma oportunidade para os 
educandos apresentarem o que bem sabem fazer: 
arte! Apresentação de canto coral e a coreografia “As 
Trapaças do Saci” estiveram entre as atrações.

Além disso, o Programa mantém uma 
horta medicinal, resultado da parceria firmada 
com o Sindicato Rural local e com o Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins – 
Ruraltins. Os educandos também contam com aulas 
de canto, instrumentos musicais, crochê e flores de 
meia. “É uma alegria muito grande poder contribuir 
para o desenvolvimento dos talentos de nossas 
crianças e adolescentes”, afirma a coordenadora 
Maria das Mercez Sousa Ribeiro.

Os meses de julho e agosto foram bastante 
intensos para coordenadores, educadores e educandos 
do AABB Comunidade Uauá (BA). Em comemoração 
aos nove anos do Programa, foi promovida uma 
série de competições. Concurso de poesia e piadas, 
canto, pintura, embaixadinha, além de competições 
esportivas estiveram entre as atrações.

No dia 18 do mesmo mês, integrantes do Programa 
tiveram participação ativa na Conferência Municipal 
do Conselho da Criança e do Adolescente. Na ocasião, 
120 educandos fizeram apresentações de canto coral e 
de dança. “Saímos de lá muito elogiados pela iniciativa 
do nosso trabalho, que é voltado para a transformação 
social”, acrescenta a coordenadora Haíldes Maria Ferreira.

Em agosto, a animação já começou no primeiro 
dia, quando foi organizada a Semana do Folclore. Os 
mitos e as lendas da cultura brasileira foram abordados 
com ênfase nas especificidades regionais do estado. 

ATIVIDADES AGITARAM OS MESES 
DE JULHO E AGOSTO EM UAUÁ

Os educandos ainda fizeram apresentações de dança, 
mímica e teatro, empolgando o público.

Como convidada da VII Conferência de Assistência 
Social do Município, realizada no dia 5 de agosto, a 
coordenadora apresentou o AABB Comunidade aos 
presentes e falou sobre a importância de trabalhar 
com esse público para a construção de uma 
sociedade mais igualitária. Ainda nesta oportunidade, 
educadores e educandos também discutiram políticas 
públicas para as crianças e adolescentes da cidade.

Para fechar com chave de ouro esse intenso ciclo 
de atividades, o Programa participou da Semana do 
Excepcional, realizada pela APAE local, entre os dias 
21 e 28 de agosto. A ênfase do evento foi abordar 
a inclusão de crianças especiais em programas 
educacionais e mostrar que ser diferente é normal. 

“Os educandos saíram às ruas com fantasias da 
Branca de Neve, dos Sete Anões, da Bruxa e da Fada, 
que compõem o conto. O objetivo foi mostrar, de 
maneira lúdica, que as diferenças podem ser um fator 
de aproximação”, encerra Haíldes.
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Eis um paradigma da sociedade 
brasileira: formar e valorizar os 
profissionais de educação. Em 
um país onde professores 
e educadores ganham 
salários ínfimos e, ainda 
assim, lhes são exigidos 
dedicação e qualificação 
metodológica, torna-se 
imperativo a discussão 
da questão.

A valorização 
desses profissionais 
transcende a questão 
salarial e permeia os 
valores éticos e morais, 
como o reconhecimento 
e a estima, que dão 
sentido à tarefa social que 
desempenham. Para tanto, 
é preciso ir além e identificar 
uma premissa básica: quem 
são os profissionais da educação? 
Alguns dirão que são somente os 
professores, mas educadores podem 
ser todos aqueles que, por meio do 
contato direto e diário, lidam com crianças e 
adolescentes e, por isso, passam valores e conceitos 
por meio de exemplos e atitudes cotidianas.

É sabido que o aprendizado não se dá somente 
de maneira formal, dentro de sala de aula, pois 
nossas crianças e adolescentes estão num contínuo 
aprendizado, seja em matemática, gramática ou boas 
maneiras. Por isso, é importante trazer porteiros, 
merendeiras, motoristas, faxineiras, para essa nova 
realidade educacional, pois esses profissionais 
assumem muitas vezes a tarefa de educadores. Mas 
é preciso ter em mente que não se deve querer 
atribuir a esses profissionais igual responsabilidade 
educacional em relação aos nossos jovens.

Com relação ao Programa Integração AABB 
Comunidade, quem desempenha o papel de educador? 
Somente educadores formais e os coordenadores? 

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

Não. Absolutamente! Uma boa ação da merendeira 
na hora de servir as refeições pode ser tão marcante 
na formação moral dessa criança quanto às atividades 
meticulosamente desenvolvidas dentro da sala de aula 
por um professor.

Portanto, é importante que essa temática seja 
levada em consideração na promoção de cursos de 
formação continuada dos educadores sociais. Incluir 
o presidente da AABB, bem como os funcionários do 
clube e os educadores pode ser o primeiro passo para 
uma educação mais inclusiva, onde todos farão parte 
desse interminável ciclo aprender-ensinar.
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Inserir jovens e adolescentes no mundo do 
trabalho, bem como orientá-los para as reais aptidões 
e vocações não é uma tarefa fácil. Exige planejamento 
de estratégias organizacionais e motivacionais para 
que, por meio de ferramentas específicas, o jovem 
responda a famosa pergunta “o que você quer ser 
quando crescer?”. Essa é uma das propostas do 
projeto Educação para o Mundo do Trabalho, 
uma iniciativa da FENABB - Federação Nacional 
das AABB, em parceria com a Fundação 
Banco do Brasil e com o Núcleo de Trabalhos 
Comunitários da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – NTC/PUC-SP.

O projeto teve início com a formação de 
10 educadores, de cinco AABBs, entre os dias 
27 e 31 de julho, em São Paulo. A partir daí, 
esses educadores implementaram as orientações 
recebidas nas bases.Anápolis (GO), Araraquara(SP), 
Quixadá (CE), Coronel Vivida (PR) e Marau (RS) 
foram as cidades que receberam o Projeto em fase 
experimental. Vale lembrar que essas localidades 
foram escolhidas por já possuírem alguma experiência 
relacionada ao mundo do trabalho.

A primeira atividade do projeto consistiu em 
um diagnóstico participativo, onde os educadores 
trabalharam valores para que os educandos 
entendessem a dinâmica. Essa fase procurou mostrar, 
por exemplo, que poesia, música, mamulengo, também 
podem ser profissões e que é preciso mensurar a 
satisfação pessoal com os ganhos financeiros.

Em um segundo momento, denominado 
cartografia, o educando foi estimulado a fazer uma 
pesquisa de seu município, detectando, ao lado 
dos educadores, possíveis nichos de atuação ou 
capacitação profissional. Uma das tarefas propostas 
foi localizar onde estavam as oportunidades de cada 
cidade, como empresas que possuem programas de 
Jovem Aprendiz, parceiros que tenham trabalhos 
de capacitação profissional, bem como programas 
públicos de inclusão e projetos de economia solidária. 
Aqui, os educandos também puderam conhecer 
profissões e profissionais das mais diversas áreas e, 
assim, fazer um possível discernimento vocacional.

Após estas etapas, educadores e coordenadores 
também articularam a participação dos educandos 

PROJETO
EDUCAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

em debates públicos e conferências que abordassem 
a temática; é a fase de articulação e mobilização. 
Depois de já estarem ambientados na realidade do 
mundo do trabalho, estes adolescentes puderam 
propor estratégias para que a sociedade equacione o 
abismo entre o jovem e o mercado de trabalho, entre 
o adolescente e a tão sonhada profissão. 

E como conclusão deste trabalho, cada jovem 
que participou da fase experimental do Projeto 
Educação para o Mundo do Trabalho deverá elaborar 
e implementar o Plano Tecendo o Futuro, que será 
enviado para o NTC/PUC-SP até o final de janeiro de 
2010. Neste plano, os educandos irão dizer o que eles 
almejam para o futuro, quais são suas expectativas, 
projeções, etc. Após isso, FENABB, FBB e NTC/PUC-SP 
organizarão um seminário para discutir e avaliar os 
resultados e propor novas iniciativas. 

“O projeto Educação para o Mundo do Trabalho é a 
construção processual de uma utopia que se concretiza 
com a participação dos adolescentes na elaboração e 
implementação dos direitos públicos no mundo e no 
mercado de trabalho”, afirma a gerente Socioeducativa 
da FENABB, Socorro Sales.
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AGENDA 2010
RESULTADO DO CONCURSO

AABB Imperatriz (MA) - 1º Lugar

AABB Lucélia (SP) - 2º Lugar

AABB Beti m (MG) - Menção Honrosa

AABB Amargosa (BA) - 3º Lugar AABB Caraúbas (RN)
Menção Honrosa

AABB Pitangui (MG) - Menção Honrosa

AABB Joinville (SC) - Menção Honrosa

AABB Campo Belo (MG) - Menção Honrosa

AABB Campo Grande (MG)
Menção Honrosa

AABB Bonito (PE) - Menção Honrosa

Foi com muita alegria e entusiasmo que a comissão 
julgadora do Concurso Capa da Agenda 2010 escolheu as 
10 fotos vencedoras. Composta pela ex-funcionária da 
FENABB Liliam Tabet; pelo funcionário da Fundação Banco 
do Brasil Edgard Ribeiro e pelo ex-funcionário do Banco do 
Brasil José Nobre, o grupo elegeu a fotografi a do Programa 
AABB Comunidade Imperatriz (MA) como a grande campeã, 
concorrendo com outras 170 fotos. 

Com o tema “Construindo Pontes entre os Sonhos e a 
Realidade”, a fotografi a vencedora trouxe a mensagem de “união, 
integração e solidariedade”, como comentou José Nobre. Como 
prêmio, o Programa recebeu um Notebook. 

 Os Programas AABB Comunidade Lucélia (SP) e Amargosa (BA) foram 
classifi cados em segundo e terceiro lugares, respecti vamente. A foto de Lucélia trouxe o tema “O 
Futuro em Nossas Mãos” e Amargosa abordou o “Trabalho de Inclusão Social”. O 2º lugar recebeu uma 
fi lmadora Sony DCR-HC52 e o 3º colocado uma Impressora Multi funcional.

 Além das três primeiras colocadas, sete AABBs foram homenageadas com menções honrosas: 
Bonito (PE), Caraúbas (RN), Beti m (MG), Joinville (SC), Pitangui (MG), Campo Grande (MS) e Campo 
Belo (MG). Todas foram premiadas com uma Câmera Digital. 

 A FENABB agradece a 
parti cipação de todos!
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POESIAS DE EDUCANDOS
CIRCULAM EM ÔNIBUS DE MONTENEGRO

Trabalhar a cultura é um dos propósitos do 
Programa AABB Comunidade, e essa lição os educandos 
de Montenegro (RS) aprenderam muito bem. A últi ma 
novidade foi a parti cipação no Projeto “Poesias em 
Movimento” realizado em setembro e outubro, por 
meio da parceria entre a Biblioteca Pública Municipal 
Hélio Alves de Oliveira e a Viação Montenegro, junto às 
escolas públicas do município. Os vencedores ti veram 
as obras expostas em ônibus municipais.

Os educandos, Carla Beatriz de Toledo, 15 
anos, e Alan de Oliveira Dutra, 16 anos, ti veram suas 
poesias selecionadas entre os vencedores. O texto de 
Carla fi cou em 6º lugar, entre as 10 melhores, e o do 
estudante Alan, em 16º lugar dos 31 escolhidos. 

A coordenadora Lorena Bordignon explicou que 
todos abraçaram o projeto - educadores, coordenadores 
e educandos. “Ficamos muito emocionados com essa 
conquista. É muito grati fi cante poder ter o trabalho 
reconhecido e saber que isso aumenta a autoesti ma de 
nossas crianças”, afi rma Lorena.

Visando promover práti cas esporti vas que 
fortaleçam a integração dos educadores, a FENABB e 
a Fundação Banco do Brasil promoveram, no segundo 
semestre deste ano, cinco edições experimentais dos 
Jogos Cooperati vos 2009. Porto Alegre (RS), Campo 
Grande (MS), Maceió (AL), Acopiara (CE) e Gravatá (PE) 
foram as cidades sede. A ideia é ampliar o projeto para 
outros municípios no próximo ano.

Os Jogos visam desenvolver, entre educadores 
e educandos, a noção de parceria e cooperação, por 
meio de brincadeiras salutares. 

O objeti vo dos encontros foi capacitar 
professores de educação fí sica e educadores 
sociais para aprofundarem a temáti ca dos Jogos 
Cooperati vos, que já vinham sendo trabalhados 
no contexto do Programa, de acordo com o eixo da 
Pedagogia de Direitos. Além disso, os professores 
de escolas municipais parceiras do Programa, que 
puderam parti cipar do evento, poderão multi plicar a 
ideia nas escolas de origem.

“Senti  uma grande alegria porque eu nunca 
imaginei que a minha poesia fosse ganhar. Fiquei tão 
emocionada quando vi meu nome, que nem acreditei”, 
emocionou-se a educanda Carla. Para Alan, estar entre 
as classifi cadas foi uma experiência comovente. “Meus 
colegas e professores da escola e do Programa viram a 
minha poesia no ônibus e reconheceram que eu tenho 
capacidade para desenvolver um trabalho como este”. 

As poesias estão disponíveis na contracapa desta 
edição do Jornal do Educador.

JOGOS COOPERATIVOS 2009

Em todas as edições, o autor Jader Denicol 
ofereceu aos parti cipantes o livro de sua autoria, 
Jogos Cooperati vos. A obra aborda conceitos 
educacionais, dinâmicas de grupo e trabalho em 
equipe. Ao fi nal das aulas teóricas, educadores se 
revezam na preparação e construção de um plano 
de ação e parti cipam de brincadeiras que trabalham 
a inclusão e o espírito de cooperação. 
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espaço da
CRIANÇA

Parelhas (RN)Parelhas (RN)

Correntes (PE)Correntes (PE)

Juara (MT)Juara (MT)

O Ônibus 
Carla Marti ns de Toledo

Todos os dias eu pego o ônibus
Tic, tac, as horas passam
Campainha faz trim, trim

Ta na hora de andar
Até a próxima parada

Até a hora da chegada
Tic, tac, as horas passam

Porta abre entra outro passageiro
Até a próxima parada

A porta abre
Abre e fecha

As horas passam
O tempo passa...

Tic, tac, ti c, tac.

Adoro bananas 
Alan de Oliveira Dutra

Adoro banana
Com feijão
Mais tarde
Vou comer um
Macarrão
No almoço
Adoro requeijão
Com Parmesão
E para terminar
Esse refrão
Vou acabar
Com esse feijão.

Poesias dos educandos de Montenegro (RS):


