
 Brasília, 25 de setembro de 2015 

CIRCULAR FENABB – 0017/2015 

Todas as AABBs, CESABBs e Conselheiros Microrregionais 

CONCURSO AGENDA 2016 

Caros Dirigentes, 

Concurso Agenda 2016 do Programa AABB Comunidade -  A FENABB 
informa o lançamento do Concurso Agenda 2016 do Programa AABB 
Comunidade, na forma prevista no regulamento em anexo, com o tema “Rio 
2016 – Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos”. Cada AABB poderá 
participar com uma redação e até três desenhos e três fotos. 

AABBs que atendem duas cidades poderão participar com trabalhos individuais 
para cada município. 

Para buscar subsídios e inspiração, os educandos e educadores poderão 
acessar o site: www.rio2016.com. 

A participação no Concurso está aberta a todas as AABBs que desenvolvem o 
Programa AABB Comunidade, contudo, é preciso lembrar que os desenhos, as 
redações e as fotos deverão estar alinhados com os princípios do Programa, 
descritos no Projeto Político Pedagógico (PPP) – Saiba mais 
aqui: http://bit.ly/1Ludgpw. 

INSCRIÇÕES 

O período de inscrições é de 25 de setembro a 26 de outubro de 2015. A 
AABB que inscrever fotos deverá encaminhar a ficha de inscrição (Anexo 1), 
juntamente com o termo de autorização do uso de imagem e cessão de direitos 
– autoria(Anexo 2), e o termo de autorização de uso de imagem e cessão de 
direitos – cedente(Anexo3), sendo um documento para cada criança que 
aparecer na foto. 

                        PREMIAÇÃO 

                        Redação 

Premiação para os autores das redações: 
12 melhores – smartphone e medalha. 

                        Desenhos 

Premiação para os autores dos desenhos: 
12 melhores – tablets e medalha. 

                        Fotos 

http://www.rio2016.com/
http://bit.ly/1Ludgpw


Premiação da AABB – prêmios para uso do Programa Integração 
AABB Comunidade: 
1º lugar – ultrabook e capa da agenda; 
2º ao 10º lugar – projetor multimídia; 
1º ao 10º lugar – troféu. 

  

Mais informações e esclarecimentos através dos fones: 
0800.726.5661 
0800.704.2106 – opção 7 
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