
ANO 11 | Nº 59 | 1º semestre de 2016
EDUCADOR
Jornal do

XI ENCONTRO ESTADUAL DE 
EDUCANDOS EM ITAPIPOCA 
(CE): Página 10

CURSO EDUCADOR 
SOCIAL AABB 
COMUNIDADE: 
Página 4

CONCURSO AGENDA 2017MINHA FOTO NA CAPAO TEMA DA PRÓXIMA
EDIÇÃO SERÁ OS 30 ANOSDO PROGRAMA AABB COMUNIDADE

CONFIRA: PG.: 07



Educador
Jornal do2

FENABB - Federação das AABB
Conselho de Administração

Presidente
Rene Nunes dos Santos

Vice-Presidentes
Clodoaldo Soares do Nascimento, 

Jezreel Agra Cordeiro, 
Pedro Paulo Campos Magno e    

Waldyr Peixoto Filho 

SDS, Ed. Boulevard Center, 3º andar 
CEP: 70.391-900 – Brasília/DF

Tel.: (61) 2106 1100 | Fax: 2106 1131  
0800 704 2106 | 0800.726.5661 

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

FBB - Fundação Banco do Brasil
Diretoria Executiva

Presidente
Gerôncio Paes De Luna Filho

Diretores Executivos
Marcos Melo Frade e 
Valter Coelho de Sá

SCN Qd. 01 Bl. A/10º andar
Ed. Number One 70711-900 - Brasília DF

Telefone: 0800.642.2888
aabb.comunidade@fbb.org.br 

www.fbb.org.br

Produção: 

Núcleo de Comunicação    

Texto: Geanderson Reis

Larissa Paulo

Diagramação: Rafael Gadelha

Jornalista Responsável: 

Delise Barbosa MTB 7243/DF

Redação e Correspondência

FENABB – Federação das AABB 

SDS Ed. Boulevard Center, 3º andar 

CEP: 70.391-900 – Brasília (DF)

Tel.: (61) 2106 1100 | Fax: 2106 1131

0800.704.2106 

Tiragem: 8.000

Caro(a) Educador(a) Social,

Nós, da equipe FENABB, fazemos chegar até você essa primeira 
edição do Jornal Educador de 2016, correspondente ao primeiro 

semestre. É motivo de muita alegria fazer com que uma 
publicação como esta esteja ao dispor de todos vocês, de modo 

que possa subsidiar e guiar ações futuras aí no Programa. 

Abrimos o Jornal com uma notícia do Curso Educador Social 
AABB Comunidade. AABBs já podem se candidatar para 

sediar o Curso e o processo é bastante simples: ela só precisa 
manifestar interesse por meio do e-mail aabbcomunidade@

aabbcomunidade.com.br. Ministrada por professores do NTC/
PUC/SP, essa formação é essencial para os educadores que 

ingressam no projeto social.

Também informamos que no período eleitoral estarão 
suspensas formalizações de novas adesões ao AABB 

Comunidade e as liberações de recursos originados da FBB 
(no caso das liberações, a regra vale apenas para Programa 

cujo parceiro local é a Prefeitura). Porém, os interessados em 
receber o Programa podem continuar manifestando interesse. A 

deliberação é que virá após as eleições.

Outra novidade que trazemos é o Concurso Agenda 2017, 
que já está com tema defi nido: AABB Comunidade – 30 anos. 

Os educadores já podem ir trabalhando o assunto com os 
educandos. Lançamento do Curso Sexualidades e demais 

cursos a distância via plataforma FENABB Educativa também 
são temas contemplados aqui. Pessoalmente, acredito 

que o educador deve usar e abusar dessas ferramentas de 
capacitação, pois elas contribuem signifi cativamente para 

melhores práticas na AABB.

Aproveite, ainda, para saber mais sobre o Encontro de 
Educandos ocorreu em Itapipoca (CE) e as novas cidades que 

passaram a contar com AABB Comunidade.

Boa leitura,

Rene Nunes dos Santos.

EDITORIAL
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CONCURSO AGENDA 2017
“AABB Comunidade – 30 anos” será o tema desta edição

PROGRAMA DE RECONHECIMENTO
de Responsabilidade Socioambiental

VERBAS MANUTENÇÃO,
Computador e Impressora e Pequenas Reformas 

NOVAS ADESÕES
No Programa AABB Comunidade atingem 13 novas sedes neste ano

ÍNDICE

Curso Educador Social AABB Comunidade
PERÍODO ELEITORAL: 

Suspensão de novas adesões e solicitações de recursos XI Encontro Estadual de Educandos em Itapipoca (CE)
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CURSO EDUCADOR SOCIAL 
AABB COMUNIDADE

AABBs já podem se candidatar para sediar 
o Curso Educador Social AABB Comunidade. 
Para isso, é preciso manifestar interesse 
por meio do e-mail aabbcomunidade@
aabbcomunidade.com.br. Há alguns requisitos 
que a AABB sede precisa reunir para que 
possa bem receber as turmas, quais sejam:

▪ Sala de aula para 30 participantes;

▪ Cadeiras e mesas removíveis;

▪ Quadro de giz ou similar;

▪ Computador;

▪ Caixa de som;

▪ Projetor multimídia (datashow).

Caso não haja essa estrutura no clube, 
mesmo assim é possível se candidatar 
para sediar o curso, desde que a equipe 
local encontre um espaço na cidade 
que reúna tais condições. Aqueles que 
manifestarem interesse serão orientados, 
oportunamente, sobre outros procedimentos 
para a realização do evento.

Relevância do curso para 
os novos educadores:

Favorecer a capacitação do educador 
social por meio da problematização, 
ampliação e aprofundamento de 
questões teórico-práticas presente 
no Projeto Político-Pedagógico do 
Programa AABB Comunidade.

Conteúdo programático:

▪ Unidade 1 – Os Educadores e o Curso

▪ Unidade 2 – Programa Integração 
AABB Comunidade

▪ Unidade 3 – Análise de Conjuntura 
e Concepções de Educação

▪ Unidade 4 – Desenvolvimento Humano

▪ Unidade 5 – Gestão do Planejamento

Quem ministra:

Educadores formadores do NTC/PUC/
SP, preparados e capacitados, carga 
horária de 40 horas, certifi cação da PU/
SP, enfoque teórico-prático, na modalidade 
presencial, com turmas de 25 pessoas.

Turmas previstas para o 2° Semestre:

Está prevista a realização de 20 
cursos para o 2ª semestre de 2016.
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PERÍODO ELEITORAL:
Suspensão de novas adesões 
e solicitações de recursos

Programa de Reconhecimento de 
Responsabilidade Socioambiental

Durante o período eleitoral (que vai do dia 2 de julho até 
o fi nal das eleições, incluindo segundo turno, caso haja), 
estão suspensas as formalizações de novas adesões ao 
Programa AABB Comunidade e as liberações de recursos 
originados da Fundação Banco do Brasil (FBB). No entanto, 
a suspensão de liberação de recursos da FBB aplica-se 
somente aos convênios formalizados com Prefeituras.

“É interessante dizer que as cidades que ainda 
desejam receber o Programa AABB Comunidade podem 
se candidatar normalmente nos próximos meses. 
Entretanto, a deliberação só poderá ocorrer após 
as eleições”, explicou o vice-presidente de gestão 
de pessoas da Federação, Waldyr Peixoto Filho.

A FENABB lançou, no dia 21 de 
junho, o Programa de Reconhecimento 
de Responsabilidade Socioambiental. 
O objetivo é estimular, disseminar e 
valorizar iniciativas socioambientais 
abebeanas, bem como difundi-las 
junto às AABBs, parceiros, Banco 
do Brasil e outras entidades do 
Conglomerado BB, reconhecendo as 
ações bem-sucedidas que estão sendo 
realizadas pelo Sistema AABB.

AABBs interessadas em participar do 
Programa deverão apresentar os seus 
trabalhos até 31.07.2016. Educadores 
do AABB Comunidade podem inscrever 
suas ações, desde que: desenvolvida 
por iniciativa própria; desenvolvida 

com apoio do clube (no ambiente da 
AABB); implementada em 2015.

Cada afiliada poderá apresentar 
apenas uma ação, contudo, os projetos já 
premiados anteriormente em Concursos 
Socioambientais da FENABB não 
poderão ser inscritos novamente. As 
10 AABBs que obtiverem as maiores 
pontuações serão premiadas com troféu, 
além de um repasse de R$ 2.500,00.

O resultado será publicado no 
site da FENABB (www.fenabb.
org.br), no dia 22.08.2016.

Em caso de dúvidas, encaminhe 
um e-mail para gedep@fenabb.org.
br ou ligue: 0800.704.2106, opção 7.
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Verbas Manutenção, Computador e 
Impressora e Pequenas Reformas

No primeiro semestre de 2016, a 
FENABB liberou para as AABBs que 
mantém unidades do Programa AABB 
Comunidade um total de R$ 2.993.442,00. 
Esses recursos foram secionados em: 
Verbas de Manutenção, Computador 
e Impressora e Pequenas Reformas, 
conforme prevê a Programação FENABB. 

Caso sua AABB não tenha sido 
contemplada, a Federação mantém uma 
equipe de segunda a sexta-feira para 
sanar possíveis dúvidas. Basta ligar 
0800.726.5661, das 9h às 12h e das 14h às 
17h. Se preferir, encaminhe um e-mail para 
aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br. 

Confira a tabela de repasses:

Fique atento à periodicidade 
dos pedidos:

▪ Computador e Impressora: 
de três em três anos.

▪ Pequenas Reformas: 
a cada dois anos.

▪ Manutenção: anualmente.

VERBA LIBERADA

Verba Manutenção

Verba Pequenas Reformas

Verba Computador/Impressora

AABBS ATENDIDAS

211

118

58

PERÍODO

01/01/2016 a 30/06/2016

01/01/2016 a 30/06/2016

01/01/2016 a 30/06/2016

TOTAL DEFERIDO

R$ 2.526.642,00

R$ 377.400,00

R$ 89.400,00

Mas antes de tudo isso, vale a pena dar uma 
conferida na Programação: www.fenabb.org.
br > Publicações > Programação FENABB.

CONHEÇA E APROVEITE OS CURSOS A 
DISTÂNCIA DISPONÍVEIS NO FENABB EDUCATIVA

Acreditamos que a capacitação é item 
essencial para um bom trabalho nos AABBs 
Comunidade, convidados vocês, amigos do 
Programa a visitarem a plataforma FENABB 
Educativa e usufruírem de diversos cursos 
a distância disponíveis, como por exemplo: 
Introdução ao Programa Integração AABB 
Comunidade e Psicologia do Desenvolvimento. 

Para acessar é fácil, confi ra 
abaixo as nossas dicas:

1° passo: acessar o endereço: 
educativa.fenabb.org.br

2° passo: clicar sobre o link “Fazer 
inscrições nos cursos”.

3° passo: escolher o curso que 
deseja se inscrever, e clicar sobre, 
“Clique aqui para se inscrever”. 

Em casos de difi culdade de acesso:

- Encaminhe e-mail para 
educativa@fenabb.org.br

- Entre em contato pelo número: 0800 707 
2106 (opção 7) ou pelo (61) 2106- 1165
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É com alegria que a FENABB anuncia mais um Concurso da 
agenda do Programa. Para 2017, o tema a ser trabalhado 
será “AABB Comunidade – 30 anos”. Tal como em 2016, 
cada AABB que mantém unidades do Programa poderá 
participar com até uma redação, três desenhos e três fotos. 
Já aquelas Associações Atléticas que atendem duas cidades 
poderão fazer envios individuais para cada município.Cabe ressaltar que os desenhos, as redações e as fotos deverão estar alinhados com os princípios do Programa, descritos no Projeto Político Pedagógico e disponíveis em: www.aabbcomunidade.org.br.

Mais informações serão divulgadas em breve.

“AABB COMUNIDADE – 30 ANOS” SERÁ O TEMA DESTA EDIÇÃO

CONCURSO AGENDA 2017
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Está em fase de produção na FENABB - 
o Curso Sexualidades. A elaboração deste 
projeto, tem como objetivos capacitar e 
instruir coordenadores pedagógicos e 
educadores sociais do Programa AABB 
Comunidade, a como conduzirem este 
tema de maneira lúdica e didática e o 
integrarem ao cotidiano de crianças e 
adolescentes. O lançamento está previsto 
para o segundo semestre deste ano e as 
aulas serão ministradas a distância. 

A lista das Associações Atléticas que possuem o 
Programa AABB Comunidade, ganhou em 2016, 13 
novos participantes (vide lista abaixo). Com isso, os 
atendimentos somam 43.042 crianças e adolescentes, 
espalhados por 331 unidades de atuação, em todo o país. 

Município

Araçuaí

Bambuí

Condeúba

Olho D’Água das Flores

Palmas 

Palmas 

Pato Branco 

Pompéu

Pouso Alegre

Presidente Prudente 

Rio Paranaíba 

São Pedro do Sul 

Teresina 

UF

MG

MG

BA

AL

PR

TO

PR

MG

MG

SP

MG

RS

PI

TEM INTERESSE?

As Associações que queiram implementar o 
Programa, devem entrar em contato com a Área 
Socioeducativa da Federação, por meio do e-mail: 
gedep@fenabb.org.br ou também pelo telefone: 
0800 726 5661/ 0800 704 2106 (opção 7).

SAIBA MAIS SOBRE O CURSO 
SEXUALIDADES QUE SERÁ 
LANÇADO PELA FENABB

ADESÕES NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE 
ATINGEM 13 NOVAS SEDES NESTE ANO 

Para que os interessados possam se 
inscrever e realizar o curso sobre sexualidade 
é necessário que tenham feito os cursos de:

• Curso Introdução ao Programa 
Integração AABB Comunidade 

• Curso Psicologia do Desenvolvimento. 

Em breve, serão repassadas novas 
informações sobre o Curso. 

FAÇA VOCÊ TAMBÉM, PARTE DESTE TIME! Confi ra as cidades contempladas:
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“IGUALDADE NA DIVERSIDADE” É TEMA DO 
XI ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCANDOS 
EM ITAPIPOCA (CE)

A sede abebeana de Itapipoca (CE) sediou, 
entre os dias 1° e 3 de julho, o XI Encontro 
Estadual de Educandos. Esta edição, reuniu 
336 crianças e adolescentes e 97 educadores, 
representantes de 18 municípios. Juntos, 
todos participaram de atividades com o 
tema: “Igualdade na Diversidade”, e deram 
show em apresentações artísticas e musicais 
que emocionaram o público. O esporte 
também esteve presente e a garotada 
mostrou todo o pique. O vice-presidente de 
Desenvolvimento de Pessoas da FENABB, 
Waldyr Peixoto prestigiou os trabalhos.

Confi ra as cidades participantes: Acopiara, 
Baturité, Camocim, Cascavel, Crato, 
Iguatú, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do 
Norte, Maranguape, Mombaça, Morada 

Evento reuniu educandos e integrantes do 
Programa em três dias de lazer e união

Nova, Pentecoste, Russas, Tauá, 
Uruburetama, Quixadá e Quixeramobim.

“A alegria e a festa que as crianças fazem 
é emocionante e renovam as energias de 
quem acompanha. Para todos os lados 
que olhava percebia como os educandos 
são especiais e, sobretudo, o amor que 
sentem por fazerem parte do time do 
AABB Comunidade. O sucesso do Encontro 
Estadual é perceptível a cada edição, por 
isso, estamos unindo esforços para expandir 
o evento para outros estados. Aproveito 
o momento, para parabenizar o trabalho 
compromissado do CESABB Ceará, AABB 
Itapipoca e todos os educadores que estiveram 
presentes”, comentou Waldyr Peixoto.
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AABB COMUNIDADE MONTENEGRO (RS) 
PRESTIGIA FEIRA DO LIVRO 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL É UM DOS TEMAS ABORDADOS 
COM EDUCANDOS DE CAMPO NOVO (RS)

PR
OG

RA
M

A
D

E
ST

AQ
U

E
S 

N
O

O Programa AABB Comunidade em 
Montenegro (RS) é um ambiente 
de incentivo à cultura. Reforçando 
esse papel, educandos e educadores 
da cidade participaram, entre os 
dias 3 e 7 de maio, da 14ª Feira do 
Livro de Montenegro realizada pela 
Prefeitura, em parceria com o SESC. 
Todos os 100 educandos tiveram a 
oportunidade de participar do evento, 
divididos entre os turnos matutino e 
vespertino. 

A garotada foi recepcionada pelos 
anfitriões da Feira, os personagens 
“Ana Letra” e “Capitão Escrita”. 
Entusiasmados, eles mergulharam no 

A equipe do Programa AABB Comunidade Campo 
Novo (RS) tem trabalhado com a criançada, desde 
abril, a importância da  “Educação Ambiental”. Nessa 
linha, uma das frentes de atuação tem sido o cultivo 
no terreno do clube, de um pomar com árvores nativas 
frutíferas. As mudas para o plantio foram doadas pela 
agência do Banco do Brasil local.

De acordo com a professora de educação ambiental, 
Gianini Schuh, a tarefa de preservar pertence a cada 
um de nós. “Pensar no futuro é agir no agora. Ações 
simples, como plantar árvores, contribuem para a 
redução da sensação térmica. Além disso, ajuda a 
embelezar os locais, fornecendo sombra e frutos para 
todos”, afirmou. Gianini acrescenta que, no caso 
desse trabalho dos educandos, as árvores servirão de 
“micro-habitat para a fauna, uma vez que pássaros e 
insetos se abrigam nelas”, disse.

mundo do conhecimento, prestigiando diversas atividades, como: 
bate-papo com o escritor, cronista e patrono desta edição, Oscar 
Bessi Filho; contação de histórias, com Helô Bacichette; visitação 
à biblioteca móvel do SESI e o espetáculo teatral: “Dom Quixote - O 
Sonhador Solitário”, encenado pela Cia Tio Tony de Teatro Social.
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EDUCADORES DE SINOP (MT) PARTICIPAM DO 
SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO

DIA DO DESAFIO É COMEMORADO NO 
PROGRAMA EM BENTO GONÇALVES (RS)

Educadores do Programa 
AABB Comunidade Sinop (MT) 
participaram, entre os dias 21 
e 24 de março, do II Seminário 
de Educação e Diretrizes 
Curriculares Municipais. 
O evento, que contou com 
palestras de pesquisadores 
doutores em educação, foi 
importante para reciclar os 
conhecimentos de toda a equipe.

Organizado pela Secretaria 
Municipal de Educação, o 
Seminário contou com uma 
programação diversificada, que 
incluiu apresentações culturais, 
palestras, mesas redondas e 

Coordenação e educadores do Programa em Bento Gonçalves 
(RS) reservaram 15 minutos, do dia 25 de maio, para a 
realização do circuito de atividades físicas (música, aeróbica 
e coreografia), em comemoração ao Dia do Desafio. Cerca de 
140 educandos, dos dois turnos, em clima de muita alegria, 
participaram da ação.

oficinas. Além de participarem de todas as atividades, os 
educadores marcaram presença em uma apresentação 
cultural.

Ao todo, 1.600 profissionais da educação, incluindo de 
cidades vizinhas, estiveram presentes.

“A iniciativa é uma ótima 
oportunidade para nos 
mobilizar coletivamente em 
torno de uma atividade física, 
que é tão importante para o 
nosso bem-estar e nos dá 
ânimo e força durante a rotina 
diária. O Programa busca 
participar dessa ação todos 
os anos, e isso é gratificante, 
porque podemos não só 
cuidar da nossa saúde, mas 
também manifestar alegria, 
solidariedade e união”, 
declarou a coordenadora 
Silvia Rosana Provensi 
Soliman
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