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É com muita satisfação que fazemos chegar até você mais 
uma edição do Jornal do Educador. Uma coisa que chamou 

atenção este ano foram as iniciativas conduzidas por 
educadores e coordenadores do Programa pelo Brasil. Tudo 

isso, claro, com a inestimável parceria das AABBs, agências do 
Banco do Brasil e parceiros locais nas cidades. Parte dessas 
iniciativas podem ser conferidas aqui nesta publicação: são 

ações que englobam atividades lúdicas, artísticas e culturais, 
passeios, prática esportiva, etc.

Institucionalmente falando, as notícias sobre o Programa 
também estão a todo vapor. E são só boas notícias! 
Uma delas aborda o resultado do Concurso Agenda 

2017. As fotos, os desenhos e as redações escolhidos 
surpreenderam, e vocês vão concordar! Outra boa nova é a 
parceria que firmamos com a Casa Azul para implementar 

o Programa em Brasília, voltando a atender crianças e 
adolescentes aqui da capital.

Novas adesões (2017-2020), Programa de Reconhecimento 
de Responsabilidade Socioambiental e demais treinamentos 

da plataforma FENABB Educativa são as outras pautas que 
estão contempladas nesta edição do Jornal.

Paulo Freire dizia que educar é “impregnar de sentido o que 
fazemos a cada instante”. Se quisermos usar os conceitos 

da logoterapia, de Viktor Frankl, podemos até ir além e dizer 
que viver é dar sentido a tudo o que se faz, ressignificando 

as situações cotidianas a todo tempo, transformando 
tristeza em esperança, dor em alegria. De certo modo, 

quando lemos matérias como as que vocês lerão a seguir, 
onde os protagonistas são jovens que muitas vezes não 
teriam quaisquer oportunidades, vemos a concretização 

do que diziam Paulo Freire e Viktor Frankl. Aliás, se vocês, 
educadores(as), não fossem mestres em significar e 

ressignificar realidades, nada disso faria o menor sentido.

Boa leitura,

Rene Nunes dos Santos.

EDITORIAL
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do convênio AABB Comunidade 2017/2020
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Computador e Impressora e Pequenas Reformas 

30 ANOS DO AABB COMUNIDADE
Inspira trabalhos no Concurso da Agenda
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Clubes com AABB Comunidade são premiados FENABB, FBB E CASA AZUL firmam convênio Destaques do Programa
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30 ANOS DO AABB COMUNIDADE 
INSPIRA TRABALHOS PARA 
CONCURSO DA AGENDA 2017

Com imensa alegria é publicado o resultado do Concurso Agenda 2017. E o tema foi para lá de 
especial: AABB Comunidade - 30 anos. A foto escolhida para estampar a capa desta edição ficou 
com a cidade de Paranaíba (MS). De todos os cantos do país, 91 AABBs que realizam atividades 
do projeto social demonstraram com muita criatividade e beleza, o que de fato, traduz as três 
décadas de atuação. A seleção reuniu 195 fotos, 214 desenhos e 65 redações. 

A coordenadora pedagógica do Programa 
em Paranaíba (MS), Cláudia Adriana Freitas 
Silveira, comentou com entusiasmo a 
conquista. “Quando soubemos do resultado 
do Concurso só faltamos gritar, foi uma alegria 
imensa que contagiou a todos. Estamos muito 
realizados, pois há seis anos tentávamos e não 
tínhamos obtido resultado. Vale ressaltar que 
a ideia de escrever no chão e fazer corações 
para a fotógrafa partiu dos educandos. E 
assim, pensamos em produzir uma foto em 
que a história do Programa fosse retratada 
de maneira simples e singela. E para nosso 
orgulho, acertamos em cheio! Nossa felicidade 
é tanta que já mostramos para o prefeito da 
cidade o resultado e também demos uma 
entrevista para um programa de rádio local”.  

A vencedora na categoria redação, Bianca 
de Andrade - 16 anos, deu um emocionado 
depoimento. “Recebi a notícia que tinha 
conquistado o 1° lugar junto com todos os meus 
colegas durante a aula, o que me emocionou 
muito, pois nem imaginava que iria conseguir um 
resultado tão positivo. No texto, eu quis relatar 
tudo que vivencio em 10 anos de participação no 
Programa. Durante toda essa trajetória, passei 
por várias situações difíceis e contei sempre com 
o apoio de toda a equipe de coordenação. Agora 
com 16 anos, reconheço que as atividades aqui na 
AABB contribuíram imensamente com melhorias 
no meu comportamento. E quando completar 18 
anos pretendo retribuir todos os bons momentos 
que vivi aqui, sendo professora de dança. A 

premiação do concurso (um smartphone) será 
muito bem-vinda, pois não tenho celular e nem 
condições de comprar um aparelho, um verdadeiro 
sonho. Muito obrigada a todos e principalmente 
aos idealizadores do Concurso, pois por meio 
dele todos poderão conhecer a minha história no 
AABB Comunidade”, finalizou. 

Para Raissa Machado, educanda do 
Programa em Caxias do Sul (RS), que 
conquistou o 1° lugar na categoria Desenho, 
a alegria foi imensa ao saber do resultado.  

Educador
Jornal do4
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Confi ra abaixo, os vencedores em cada uma das categorias: 

Paranaíba (MS) (CAPA)

Coruripe (AL)

Dourados (MS)

Dracena (SP)

Itapajé (CE)

Lucélia (SP)

Porto Nacional (TO)

Russas (CE)

Santa Cruz do Sul (RS)

Santa Rosa (RS)

Na categoria redação, 
veja quem fez bonito. Assaí 
(PR) - Bianca de Andrade 
Garcia; Balsas (MA) - Maria 
Vitória Pereira Barbosa; 
Brumado (BA) – Ângela 
Vitória da Silva Oliveira; 
Caçapava do Sul (RS) – Ketlhyn 
Marques; Caxias do Sul (RS) 
– Gustavo Pedroso Gomes; 
Limoeiro (PE) – Erick Clebson 
da Silva Gomes; Manhuaçu 
(MG) – Luísa Roberta Moura 
Amorim; Mutum (MG) – 
Rhavenea Karlla de Oliveira 
Araújo; Quixeramobim (CE) 
– Ray de Oliveira Borges; 
Russas (CE) – Gabriella da 
Silva Marques; Sapiranga 
(RS) – Braiam Marcelino 
Fernandes da Rosa e em 
Três Lagoas (MS) – Laura 
Mizuguti Munhoz.

Caxias do Sul (RS) 
Raissa Camile Bagiston Machado
Dourados (MS)
Maria Eduarda Souza Dias
Dourados (MS) 
Henrique Gabriel dos Santos Lima
Dracena (SP)
Keimily Gabrieli Barbosa Santos
Dracena (SP)
Matheus Gonçalves Uchôa
Itabuna (BA)
Juan Neres de Matos Santos
Itanhandu (MG)
Sthéfanie Vitória da Silva
Itapajé (CE)
Ryan Brandão Pires
Joinville (SC)
Camille de Oliveira Sombrio
Mairí (BA)
Aliane Santos Palmeira
Porto Nacional (TO)
Maria Eduarda Carvalho
Sapiranga (RS)
Larissa Stuker Comoreto

CATEGORIA
FOTO

CATEGORIA
DESENHO

CATEGORIA
REDAÇÃO

“Para compor o desenho relembrei as aulas 
da coordenadora Raquel, sobre a história dos 
30 anos do AABB Comunidade, em que foi 
muito citado a ligação entre família, escola e 
comunidade. Adorei o prêmio, porque até agora 
não tinha um tablet para brincar”, comentou.

Comissão Avaliadora 

Os trabalhos enviados pelos participantes 
foram avaliados por profi ssionais de diferentes 
áreas de atuação. Foto: Clayton da Paixão Maciel 
(FBB), Rafael Gadelha de Mesquita (FENABB) e 
Vanessa Vieira (Designer Gráfi co). Desenho: 
Clayton da Paixão Maciel (FBB), Rafael Gadelha 

de Mesquita (FENABB) e Vitor Vinícius de A. 
Lima (Designer Gráfi co). E na categoria redação: 
Clayton da Paixão Maciel (FBB) e Arthur Colaço 
Pires de Andrade (FENABB). 

Premiação 

O AABB Comunidade Paranaíba (MS) 
receberá como premiação uma lousa 80’’ 
e troféu. Os demais vencedores nesta 
categoria ganharão notebooks e troféus. No 
item desenho, os melhores colocados serão 
premiados com tablets e medalhas. E as 
AABBs que se destacaram nas redações serão 
contempladas com smartphones e medalhas. 

5Educador
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Afi m de adiantar-se com a formalização de 
Renovação e/ou Adesão do Convênio AABB 
Comunidade (vigência 2017/2020) junto aos 
convenentes (prefeituras e organizações do 
terceiro setor), a FENABB recomenda aos 
coordenadores do Programa AABB Comunidade, 
aos dirigentes de AABBs, aos CESABBs e aos 
gerentes do BB que marquem com os prefeitos 
eleitos um encontro com o objetivo de apresentar 
as ações desempenhadas pelo Programa.

O gerente da agência de Caçapava do Sul 
(RS), Sérgio Zambonato, juntamente com o 
presidente da AABB local, Antonio Pedro Gindri 
Lena, promoveu, no dia 12 de setembro, um 
Café Reunião com os candidatos a prefeitos do 
município, na AABB local.

Renovações – AABBs com convênio 
formalizado no período 2013-2016

As AABBs que já mantêm o Programa que 
façam o envio do relatório fi nal das atividades 
à Fundação Banco do Brasil logo após o 
encerramento do ano letivo de 2016. Sem a 
aprovação desse documento, não é possível 
formalizar novo convênio.

Novas adesões

 Para adesão ao Programa, a AABB deve 
possuir:

 - Sala ou salão (com capacidade para, no 
mínimo, 25 educandos), quadra poliesportiva 
e cozinha – todas essas instalações em boas 
condições de uso.

- Capacidade para receber, três vezes por 
semana, 100 crianças e adolescentes, em um 
único turno (manhã ou tarde), ou 50 crianças e 
adolescentes em cada um dos turnos.

Renovação e Adesão do convênio 
AABB Comunidade 2017/2020 

Quer aderir ao Programa?

Para obter mais informações entre em 
contato com a Gerência de Desenvolvimento de 
Pessoas - GEDEP, pelo e-mail: gedep@fenabb.
org.br ou também pelo telefone: 0800 726 5661 
/ 0800 704 2106 (opção 7).

SAIBA MAIS
Principais responsabilidades 
dos parceiros e convenentes

- AABB ceder espaços do clube, inclusive, 
piscinas para a realização das atividades 
do Programa. Manter o Programa em 
funcionamento. Apoiar o coordenador 
pedagógico na criação e manutenção 
do Conselho Deliberativo Participativo, 
compondo-o. Apoiar o coordenador nas 
reuniões com representantes do convenente, 
pais dos educandos, colaboradores, entre 
outros e acompanhar a execução do projeto.

- Agência de Relacionamento: compor 
o Conselho Deliberativo Participativo e 
acompanhar a execução do projeto.

- FENABB/FBB:  alocar recursos necessários 
ao desenvolvimento do Programa. conceber, 
desenvolver e ofertar, eventos de capacitação 
da equipe AABB Comunidade e monitorar e 
avaliar o Programa).

- Convenente : alocar recursos necessários 
ao desenvolvimento do Programa e viabilizar 
a participação da equipe AABB Comunidade 
em eventos de capacitação promovidos pela 
FENABB e FBB.

Educador
Jornal do8
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A FENABB tem a alegria de anunciar o 
resultado do Programa de Reconhecimento 
de Responsabilidade Socioambiental – 2016, 
lançado no dia 21 de junho. Conforme previsto 
no regulamento, 10 AABBs obtiveram maior 
pontuação (vide abaixo) e foram premiadas 
com troféu, certifi cado e R$ 2.500. Entre elas, 
Campina Grande, Patos de Minas, Manhuaçu, 
Dois Vizinhos e Itanhandu, mantêm o Programa 
AABB Comunidade.

Fique atento!!!

A 2ª edição do Programa de Responsabilidade Socioambiental está prevista para o primeiro 
semestre de 2017 e será divulgado no site da FENABB: www.fenabb.org.br.

É importante que as atividades do Programa 
já estejam sendo realizadas com foco em 
ações de Responsabilidade Socioambiental 
que as AABBs desenvolvam e, as que ainda 
não adotaram a ideia, abracem individual 
ou coletivamente práticas em benefício da 
sociedade e do meio ambiente. 

Confi ra o resultado geral:

Cinco clubes com AABB Comunidade 
são premiados no Programa de 
Responsabilidade Socioambiental

9Educador
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Campina Grande

Mimoso do Sul

Patos de Minas

São Manuel

Manhuaçu

Sumaré

Dois Vizinhos

Itanhandu

Mogi Mirim

Pinhalzinho

Sistema de calhas

Escoteiros e ações socioambientais

Reflorestamento

Na minha escola eu faço arte

Implantação dos escoteiros com 
sede na AABB de Manhuaçu

Acerte na lata

Ofi cina socioambiental

Reflorestar é preciso

Reciclagem

Captação de água de chuva e 
plantio de horta e de árvores

AABBs 
Destacadas

Ação

NOTA!
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Toda criança ou adolescente deveria poder 
contar, regularmente, com atividades lúdicas, 
de arte e cultura, práticas esportivas e lazer. 
Infelizmente, esse não é o cenário na maioria 
das cidades brasileiras. Mas essa situação 
será amenizada – ao menos em parte – 
para 150 crianças e adolescentes da capital 
federal. Isso porque, a partir de 2017, a cidade 
contará com as atividades do Programa AABB 
Comunidade.

O início das atividades, que serão 
realizadas na AABB Brasília, é fruto de uma 
parceria firmada entre a Federação das AABB 
(FENABB), a Fundação Banco do Brasil (FBB) 
e a organização não governamental Casa Azul 
Felipe Augusto, que atuará como parceiro 
local do Programa. 

150 educandos serão atendidos na AABB Brasília

FENABB, FBB E CASA AZUL 
firmam convênio

A ideia é que o Programa em Brasília se torne 
uma referência no quesito sistematização de 
procedimentos. Assim, ao ser modelada uma 
ação para o Brasil, esta deverá, primeiro, ser 
colocada em prática no Programa em Brasília 
para ser testada, aperfeiçoada e mensurada, 
de maneira a ajustá-lo aos objetivos 
propostos.

“O AABB Comunidade é um Programa 
de sucesso da FENABB que vem trazendo 
excelentes resultados ao longo dos anos. 
É preciso ressaltar que trabalhar com esse 
público é uma grande responsabilidade 
para todos nós, pois, na verdade, estamos 
contribuindo para a construção de um país 
melhor, formando cidadãos comprometidos 
com a sociedade. Os exemplos de ex-

Educador
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A Cerimônia de assinatura do convênio contou com a presença do presidente da FENABB, Rene Nunes, 
acompanhado do vice Waldyr Peixoto Filho; representante da FBB, o diretor executivo Rogério Bressan 
Biruel; o presidente da AABB Brasília (DF), Nelson Vieira Filho (Batata); o superintendente regional do BB Luiz 
Fernando Bloes Meirelles; presidente da Casa Azul, Daise Lourenço Moisés, e ainda integrantes do Governo do 
Distrito Federal, como o secretário do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 
Humanos, Antônio Gutemberg Gomes de Souza;  secretária adjunta de Desenvolvimento Social, Marlene 
Azevedo, e a subsecretária de Assistência Social, Solange Stela Serra Martins.
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educandos que hoje são funcionários do 
Banco do Brasil ou profissionais com as mais 
diversas formações acadêmicas, ou mesmo 
gestores de negócios, são inspiradores... e 
isso é muito gratificante”, declarou o então 
presidente da FBB, Gerôncio Paes de Luna 
Filho.

O presidente da FENABB, Rene Nunes 
dos Santos, que também é um entusiasta do 
Programa, acredita que o AABB Comunidade 
transcende a questão social e gera frutos que 
vão muito além. “O Programa é um exemplo 
de projeto que deu certo. Ele possibilita um 
importante complemento à formação integral 
da criança e do adolescente que lá são 
atendidos. E falando no conceito de Educação 
Integral, que permeia todas as nuances do 
indivíduo, temos que compreender que é isso 
que o Programa faz: completa, enriquece, 
integraliza a educação do jovem, torna-o apto 
a enfrentar os desafios que a vida reserva a 
todos nós”, afirmou.

HÁ 29 ANOS PROMOVENDO CIDADANIA

O Programa AABB Comunidade foi criado 
em 1987, com a proposta de complementar a 
educação formal de crianças e adolescentes de 
comuncarentes. Baseando-se na valorização da 
cultura local, essa complementação é efetivada 
por meio de atividades lúdicas.

Em 1997, ganhou a parceria da FBB e a 
proposta metodológica do Núcleo de Trabalhos 
Comunitários da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo – NTC/PUC/SP. A partir de então, as 
atividades ganharam uma leitura mais detalhada 
da realidade social dos educandos, da família e da 
comunidade, trabalhando esses três componentes 
de maneira harmônica.

A experiência e os resultados obtidos ao 
longo desses anos comprovam que os benefícios 
ultrapassam as fronteiras das AABBs, alcançando 
toda a população local, em sua coletividade, 
à medida que contribui para a construção do 
caráter e dos valores morais de uma juventude 
consciente de sua cidadania e prontamente 
capaz de exercê-la. O seu sucesso, todavia, 
somente ocorre quando há envolvimento de 
todos os segmentos da sociedade.

Presente em centenas de municípios 
brasileiros, beneficia milhares de educandos.

Na abertura da solenidade, 20 crianças da orquestra da 
Casa Azul, apresentaram o espetáculo – “Musicando no 
Cerrado”, sob a regência do Maestro Rogério Silva
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O Sistema AABB conta com a plataforma 
FENABB Educativa como espaço para 
aprimoramento na gestão de dirigentes e 
equipes de coordenadores pedagógicos e 
educadores sociais do Programa Integração 
AABB Comunidade. A capacitação do público-
alvo é realizada por meio de cursos a distância 
(via internet).

Você já conhece os cursos disponíveis 
para o AABB Comunidade? Caso não, venha 
conferir!

• Curso Introdução ao Programa Integração 
AABB Comunidade

Voltado para coordenadores e educadores, 
as aulas são realizadas em um total de 20 
horas. E tem como objetivo, tornar o Programa 
amplamente conhecido em suas diversas 
áreas de atuação por todos que colaboram 
nas mais diversas atividades, sejam elas, nos 
campos educacional, cultural, esportivo e de 
saúde. 

• Curso Psicologia do Desenvolvimento

O público de interesse são os educadores 
sociais do Programa AABB Comunidade. Com 
carga horária de 40 horas, os participantes 
irão conhecer as mais variadas concepções 
psicológicas presentes no desenvolvimento 
humano e, como tais aspectos podem 
influenciar o processo de ensino-
aprendizagem de crianças e adolescentes. 

Para os interessados, o pré-requisito é ter 
realizado o Curso Introdução ao Programa 
AABB Comunidade, também inserido na 
Plataforma FENABB Educativa. 

A capacitação ao alcance de todos!

PLATAFORMA FENABB EDUCATIVA:

Divulgue e faça parte deste time!

E você, amigo coordenador pedagógico, 
poderá ser nosso aliado na divulgação dos 
cursos. Orientamos que incentive com certa 
assiduidade sua equipe de educadores 
a usufruírem das atividades inseridas na 
plataforma pois sempre há rotatividade 
entre os profissionais. Visando por oportuno, 
a qualificação dos colaboradores e 
aperfeiçoamento nas ações realizadas com 
os educandos. 

Acesse, confira e se matricule nos cursos:

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 dúvidas:

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

- Entre em contato pelo número: 0800 707 
2106 (opção 7) ou pelo (61) 2106 - 1165.

FENABB
Educativa
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EDUCANDOS DO PROGRAMA EM CURRAIS NOVOS (RN) 
FAZEM BONITO EM INTERCÂMBIO CULTURAL 

FOLCLORE BRASILEIRO É ABORDADO EM ATIVIDADES 
DO AABB COMUNIDADE JEQUIÉ (BA) 

Entre os dias 20 e 22 de 
setembro, o AABB Comunidade 
Currais Novos (RN) participou 
de atividades de intercâmbio 
cultural. A ação foi moldada 
da seguinte maneira: visitação 
a escolas das redes municipal 
e estadual e realização de 
apresentações dos educandos na 
capoeira e maculelê (expressão 
teatral através da dança e 
música). 

Na ocasião, a garotada 
demonstrou bastante talento 
musical e elasticidade em 
movimentos corporais. 

O folclore brasileiro foi 
amplamente trabalhado na 
última semana de agosto, 
durante as atividades do AABB 
Comunidade Jequié (BA). Para 
fazer a garotada conhecer um 
pouco deste importante traço 
da cultura brasileira, foram 
utilizados elementos da dança, 
livros e música. O ponto alto do 
projeto foi realizado, no dia 26 do 
mesmo mês. 

Nessa data, educandos entraram 
no mundo dos personagens 
e deram asas à imaginação, 
fantasiados de Boitatá, Bumba 
Meu Boi e Saci-Pererê, por 
exemplo.  

FENABB
Educativa
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AABB COMUNIDADE AMARGOSA (BA) PROMOVE 
ATIVIDADES INSPIRADAS EM OBRAS DE ARTISTA PLÁSTICA

EDUCANDOS DE CAPINZAL (SC) PASSEIAM DE MARIA FUMAÇA 
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Obras da artista plástica 
Eliana Kertész nortearam 
os trabalhos no AABB 
Comunidade Amargosa (BA) 
entre os meses de agosto e 
setembro. Análise da biografia 
e discussão de obras, como: 
“As Gordinhas” e temas 
relacionados ao bullying e 
padrões de beleza foram 
alguns dos itens abordados. 
Além da teoria, a prática 
também esteve presente com 
a produção de esculturas 
pelos educandos. 

No dia 26 de agosto, o Programa em Capinzal 
(SC) participou de uma atividade muito divertida: 
o passeio de Maria Fumaça. Na ocasião, 
100 educandos liderados pela coordenadora 
pedagógica Vera Gonçalves e educadores 
saíram da cidade de Piratuba (SC) com destino 
ao município de Marcelino Ramos (RS). Todo o 
trajeto durou cerca de quatro horas. 

“Foi uma oportunidade incrível das crianças se 
divertirem e para nós também da coordenação. 
Ao longo do percurso apreciamos belas 
paisagens. O passeio foi realizado graças a 
verba arrecadada durante o nosso 1° Bazar do 
Artesanato, promovido no dia 10 de agosto”, 
declarou Vera Gonçalves. 
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JOVENS DE GETÚLIO VARGAS (RS) 
PARTICIPAM DE MINIOLIMPÍADA 

CUIDADOS COM A INTERNET É TEMA DE PALESTRA 
REALIZADA EM PORTO ALEGRE (RS) 

Em alusão ao ano olímpico, 
o AABB Comunidade Getúlio 
Vargas (RS) organizou no dia 16 
de julho, uma Miniolimpíada. A 
atividade realizada no ginásio 
da afiliada contou com a 
presença de educandos e equipe 
de coordenação, totalizados 
em 50 pessoas. A garotada 
celebrou a prática esportiva por 
meio da disputa das seguintes 
modalidades: corrida rústica, 
futsal, handebol, saltos em altura 
e em distância e voleibol. 

Ao fim da competição, todos 
foram premiados com medalhas.  

O AABB Comunidade Porto Alegre (RS) recebeu, no dia 13 de 
agosto, a visita de Jaqueline Ana Buffon, Procuradora da República 
no estado do Rio Grande do Sul (RS) para uma palestra muito 
esclarecedora sobre o tema “Internet Segura e Crimes Cibernéticos”, 
como, cyberbullying e pedofilia virtual. A ocasião esteve 
inserida no calendário de atividades do “Dia da Família” e reuniu 

aproximadamente 90 pessoas, 
entre educandos e seus familiares. 

“Tivemos uma manhã 
fantástica com a presença da 
procuradora, voltada para a 
troca de informações com pais 
e responsáveis por nossos 
educandos. É imprescindível 
o alerta sobre os diversos 
crimes que ocorrem dentro 
da esfera da internet. E por 
estarmos trabalhando este 
tema desde o início do ano, 
nossa proposta é que nossos 
educandos sejam multiplicadores 
dessas informações, no âmbito 
familiar e escolar”, comentou 
a coordenadora pedagógica, 
Fernanda Andrade. 
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