
Encontro de Educandos 

1. Conceito 

Apoio às AABBs participantes do Programa Integração AABB Comunidade 

na realização de encontros entre os educandos de diferentes AABBs. 

2. Objetivos 

Favorecer a integração e o compartilhamento de conhecimentos e 

experiências entre as crianças e adolescentes que frequentam o Programa, 

bem como entre os coordenadores pedagógicos e educadores, por meio de 

atividades culturais e esportivas. 

3. Público 

Educandos do Programa AABB Comunidade, acompanhados por 

educadores. 

4. Patrocínio  

FENABB 

4.1 - R$ 2.000,00, por AABB participante, inclusive a AABB-sede, destinados 

à aquisição de produtos e contratação de serviços necessários, 

exclusivamente, à realização do evento, a saber: 

 alimentação, transporte (locação e /ou combustível) e hospedagem de 

educandos e educadores; 

 segurança; 

 sonorização e iluminação; 

 divulgação;  

 premiação, 

 produção de cenários e figurinos, dentre outros. 

AABBs, convenentes e parceiros 

4.2 - Despesas não cobertas pela FENABB e outras, complementares, desde 

que os parceiros não sejam concorrentes do conglomerado Banco do Brasil 

ou da FENABB. 

5. Responsabilidades 

CESABB 

5.1. Mobilizar as AABBs para a participação no evento. 



5.2. Apoiar a AABB-sede na coordenação e organização do evento. 

5.3. Articular-se com parceiros para obtenção de recursos destinados à 

realização do evento. 

AABB-sede e coordenação pedagógica 

5.4. Mobilizar as AABBs para a participação no evento. 

5.5. Coordenar e organizar o evento, com o apoio do CESABB. 

5.6. Articular-se com o convenente e parceiros para obtenção de recursos 

destinados à realização do evento. 

Obs: a coordenação e organização do evento poderá ser assumida 

pelo CESABB, a critério desse Conselho, com o apoio do presidente da 

AABB e do coordenador pedagógico.  

Coordenação pedagógica das AABBs convidadas 

5.7. Mobilizar educadores e educandos para a participação no evento. 

5.8. Coordenar e organizar as delegações – educadores e educandos. 

5.9. Articular-se com convenentes e parceiros para obtenção de recursos 

destinados à realização do evento, especialmente no que diz respeito 

à hospedagem e transporte dos educandos.  

  

6. Condições para a realização do Encontro 

 

6.1. Nos Estados com menos de 20 AABBs participantes do Programa, o 

Encontro deverá contemplar no mínimo 8 AABBs. 

6.2. Nos Estados com mais de 20 AABBs participantes do Programa, o 

Encontro deverá contemplar, no mínimo, 8 e, no máximo, 20 AABBs. 

6.3. As delegações de cada AABB deverão ser compostas por: no mínimo 

20 educandos, o coordenador pedagógico e, no mínimo 1 educador 

para cada 10 educandos. 

6.4. A solicitação da verba deverá ser feita de forma individualizada pelas 

AABBs interessadas – alcançado o número de AABBs interessadas de 

que trata as alíneas 1 e 2 e atendidos os requisitos para concessão 

descritos no item 8, as verbas serão concedidas. 

6.5. A Verba será concedida às AABBs de um mesmo Estado somente uma 

vez ao ano. 



6.6. Os recursos serão liberados na conta da AABB-sede ou do CESABB, 

nos casos em que a coordenação e organização do evento for 

assumida por esse Conselho. 

6.7. A concessão dos recursos se dará por ordem de composição dos 

grupos de que trata os itens 7.1 e 7.2.  

 

7. Programação 

 

7.1. A Programação deverá contemplar atividades artístico-culturais e 

esportivas, a saber: 

 apresentações teatrais; 

 exibição de produções audiovisuais - filmes e vídeos artísticos e  

documentais e programas de rádios; 

 feiras de artesanato; 

 feiras de ciências e tecnologias; 

 gincanas culturais; 

 torneios esportivos. 

 

7.2. Sugerimos que os encontros tenham início na sexta-feira à tarde e 

encerramento ao final da manhã do domingo.  

 

8. Requisitos para a concessão dos recursos 

 

8.1. Para as AABBs participantes, inclusive a AABB-sede: 

 Siga – Cadastro de educadores e educandos – 2016, completo. 

 Cadastro da AABB atualizado. 

 Relatório Anual da AABB atualizado. 

 Relatório Parcial 2015 – Fundação Banco do Brasil. 

 Inexistência de pendências de prestações de contas. 

 Adimplência financeira.   

 

8.2. Somente para a AABB-sede: 

 Atividades desenvolvidas nas dependências da AABB. 

 

9.  Procedimentos  

Coordenação pedagógica da AABB-sede 



9.1. Informar à Gedep – gedep@fenabb.org.br – sobre a intenção de 

realização do encontro, indicando nome da AABB-sede e período 

(dias, mês e ano), com antecedência mínima de 30 dias. 

9.2. Após autorização da Gedep, orientar as AABBs participantes a 

solicitarem a liberação de recursos, na forma do item 9.3, 

esclarecendo que os recursos serão creditados em conta da AABB-

sede ou do CESABB, nos casos em que esse Conselho assumir a 

coordenação e organização do evento, conforme previsto no item 5. 

Presidência das AABBs participantes (inclusive AABB-sede)  

9.3. Solicitar a liberação de recursos por meio do Siga, com o login 

(nomedaAABB@aabb.com.br) e senha da AABB, seguindo os passos 

descritos a seguir: 

a. clique em “Visualizar”; 

b. clique em “Encontro de Educandos”; 

c. assinale em “Solicito a liberação de recursos destinados à 

participação em Encontro de Educandos, em município, no 

período de XX a XX de mês de XXXX”; 

d. registre o local e a data previstos para o Encontro;  

e. clique no botão “Salvar”. 

Coordenação pedagógica da AABB-sede  
 
9.4. Elaborar o relatório e enviá-lo para gedep@fenabb.org.br, conforme 

Anexo 1 – Relatório, em até cinco dias após a realização do evento, 

assinado pelo coordenador pedagógico e pelo presidente da AABB.  

9.5. O relatório tem como objetivos: prestar contas dos recursos 

disponibilizados pela FENABB e obtidos de convenentes e parceiros; 

subsidiar ações a serem desenvolvidas pela Gerência de 

Desenvolvimento de Pessoas – Gedep/FENABB. 
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