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INTEGRAÇÃO

AABB COMUNIDADE



O  AABB Comunidade consiste em uma proposta 
socioeducativa que integra família, escola e comunidade.

Mantido pela Federação Nacional de AABBs – FENABB 
e Fundação Banco do Brasil – FBB, o Programa é 
desenvolvido em Associações Atléticas do Banco do 
Brasil – AABBs, em parceria com prefeituras municipais 
e com o apoio: do Banco do Brasil, de lideranças das 
comunidades atendidas; de organizações do setor 
público, privado e terceiro setor; das famílias dos 
educandos; de escolas da rede pública de ensino.

Objetivo
Promover o desenvolvimento integral de crianças e 
adolescentes, estudantes de escolas públicas, por meio 
de ações educacionais realizadas no contraturno escolar, 
que favoreçam a inclusão socioprodutiva e ampliem 
a consciência cidadã, contemplando a formação dos 
educadores sociais que atuam no Programa.

Público de interesse
O Programa atende a crianças e adolescentes, com 
idade entre 6 e 18 anos incompletos, estudantes da 
rede pública de ensino.

Histórico
Criado em novembro de 1986 o Programa está presente 
em cerca de 350 municípios de todas as regiões do país 
e atende a mais de 40 mil crianças e adolescentes.

Princípios 
  Ampliação da democracia
  Educação transformadora
  Educação para o trabalho 
  Harmonia com as escolasHarmonia com as escolas



  Compromisso com o desenvolvimento integral e a 
dignidade da criança e do adolescente 
  Proteção integral à criança e ao adolescente 
  Competência do educador social
  Cuidado socioambiental
  Expansão e diversificação de espaços e tempos 
educativos
  Compartilhamento das boas práticas 
  Gestão participativa e integrada

Prática pedagógica
A prática pedagógica do Programa é sustentada 
por uma concepção de educação que privilegia a 
construção coletiva do conhecimento e favorece o 
desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, a 
autonomia e a consolidação da cidadania.
Os temas propostos para estudo harmonizam-se com 
o currículo da escola formal e estão distribuídos em 9 
grandes grupos de conhecimentos:

  Acompanhamento pedagógico – Matematização;
  Acompanhamento pedagógico – Leitura e escrita;
  Comunicação e tecnologia da informação;
  Cuidado socioambiental;
  Cultura e artes;
  Direitos humanos e cidadania;
  Esportes e jogos;
  Saúde integral;
  Trabalho e protagonismo.

Principais responsabilidades 
AABB
1. Ceder os espaços do clube para a realização das 

atividades do Programa.
2. Manter o Programa em funcionamento durante a 

vigência do Convênio de Cooperação Financeira.
3. Apoiar o coordenador pedagógico na criação, 

composição e manutenção do Conselho Deliberativo 
Participativo, compondo-o.Participativo, compondo-o.



4. Apoiar o coordenador pedagógico nas reuniões com 
representantes do convenente, pais dos educandos, 
colaboradores, entre outros atores.

5. Registrar o programa no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

6. Acompanhar a execução do Projeto.

Banco do Brasil – BB – Agência de Relacionamento
1. Compor o Conselho Deliberativo Participativo.
2. Acompanhar a execução do Projeto.

Convenente
1. Alocar recursos destinados:
  à remuneração dos profissionais que atuam no 
Programa;
  à alimentação dos educandos e profissionais que 
atuam no Programa;
  ao transporte e exames médico-odontológicos dos 
educandos.

2. Indicar representante para compor o Conselho 
Deliberativo Participativo.

Federação Nacional das AABBs – FENABB
1. Alocar recursos orçamentários destinados:
  à alimentação, transporte e hospedagem de educadores 
durante o Curso Educador Social AABB Comunidade, 
quando da adesão ao Programa.
  à manutenção das AABBs – Verba Manutenção e 
Verba Pequenas Reformas;
  a aquisição de computadores e impressoras para 
uso exclusivo do Programa – Verba Computador e 
Impressora.

2. Oferecer ações de capacitação aos educadores do 
Programa.

Fundação Banco do Brasil – FBB
1. Alocar recursos orçamentários destinados à 

aquisição de uniformes, móveis, equipamentos e 
utensílios destinados à cantina e refeitório, material 
didático-pedagógico e de primeiros socorros.

www.aabbcomunidade.org.br
aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br

www.fbb.org.br
aabb.comunidade@fbb.org.br


