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O Programa



O que é?

O Programa Integração AABB Comunidade 

é uma proposta socioeducativa, desenvolvida nas AABBs, que integra

família, escola e comunidade



Fundação

Banco do Brasil – FBB

Associações 

Atléticas do

Banco do Brasil – AABBs

Banco do Brasil Escolas
Setor Público, Setor Privado 

e Terceiro Setor

Federação 

Nacional de

AABBs – FENABB

Conselhos Estaduais

de AABBs – CESABBs
Famílias

Lideranças das 

comunidades atendidas

Quem participa?



Público de interesse

• Crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos incompletos, 

estudantes da rede pública de ensino

• Educadores sociais



Princípios

Ampliação da

democracia
Educação 

transformadora

Educação para 

o trabalho 

Harmonia 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 

de

boas práticas 

Gestão 

participativa e 

integrada



Principais marcos legais

Declaração Universal dos Direitos Humanos

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA

Programa Nacional de Direitos Humanos 



Objetivo

Promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, 

estudantes de escolas públicas, por meio de ações educacionais que 

favoreçam a inclusão socioprodutiva e ampliem a consciência cidadã, 

contemplando a formação dos educadores sociais que atuam no Programa



Objetivos específicos

1
Desenvolver competências individuais e coletivas, voltadas à afetividade, 

à sociabilidade, à cooperação, à solidariedade e à cidadania

2
Desenvolver o protagonismo, a autonomia e a criticidade das crianças e 

adolescentes

3
Capacitar educadores sociais, disponibilizando ações de educação –

inicial e continuada

4
Envolver as famílias nas ações direcionadas para o desenvolvimento 

integral das crianças e adolescentes

5 Contribuir para a permanência e o aprendizado na escola



Objetivos específicos

6
Desenvolver ações que envolvam a comunidade, no sentido da ampliação 

dos direitos e deveres das crianças e adolescentes

7
Estimular a articulação, em âmbito local, entre as diversas políticas 

públicas relacionadas aos objetivos do Programa

8
Adotar progressivamente o atendimento em tempo integral para crianças 

e adolescentes

9 Fomentar a geração de tecnologias sociais

10
Promover a inclusão produtiva – emprego, estágio, empreendedorismo e 

voluntariado – de adolescentes entre 14 e 18 anos incompletos



Prática pedagógica

A prática pedagógica do AABB Comunidade 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



Macrocampos do conhecimento

Os temas propostos para estudo se harmonizam com o 

currículo da escola formal e estão distribuídos em 9 grandes 

grupos de conhecimentos, denominados macrocampos





Estrutura da AABB

• 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, em suas instalações, 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.



Equipe AABB COMUNIDADE

A Equipe AABB Comunidade que atua em cada AABB onde o 

Programa se realiza é composta por: coordenador pedagógico, 

quatro educadores e auxiliar administrativo

O parâmetro estabelecido para a definição 

do número de educadores é de 

1 educador para cada 25 educandos



Coordenador pedagógico

1
Educador

4
Auxiliar administrativo

1
Função

Coordenação pedagógica e 

administrativa do Programa

Condução das 

atividades educativas 

do Programa

Cadastramento e atualização de dados no Sistema

Integrado de Gerenciamento de AABBs – Siga 

Procedimentos de pagamento via Siga

Coleta, organização e encaminhamento de

documentos

Formação acadêmica

Graduação em Pedagogia, 

com especialização 

lato sensu em Gestão 

Educacional

Graduação na área de 

Educação –

Pedagogia 

ou licenciaturas

Ensino Médio

Equipe AABB Comunidade

Funções e formação acadêmica desejável



Recursos

Os recursos necessários ao desenvolvimento 

do Programa são de responsabilidade do convenente, da FENABB e da FBB

1. alimentação, transporte, exames médicos e odontológicos dos 

educandos 

2. remuneração da Equipe AABB Comunidade – coordenador 

pedagógico, educadores e auxiliar administrativo 

Convenente



1. verbas para manutenção e pequenas reformas em espaços e 

instalações onde as atividades são desenvolvidas 

2. verba para aquisição de computador e impressora

3. concepção e desenvolvimento de iniciativas educacionais – cursos, 

encontros, dentre outras

4. alimentação, transporte e hospedagem de educadores – quando da 

participação em iniciativas educacionais

FENABB

Recursos

Os recursos necessários ao desenvolvimento 

do Programa são de responsabilidade do convenente, da FENABB e da FBB



1. uniformes *

2. móveis escolares *

3. equipamentos e utensílios para cozinha e cantina * 

4. primeiros socorros *

5. material didático-pedagógico *

6. alimentação, transporte e hospedagem de educadores –

quando da participação em iniciativas educacionais

FBB

Recursos

Os recursos necessários ao desenvolvimento 

do Programa são de responsabilidade do convenente, da FENABB e da FBB

* disponibilizados anualmente 



Responsabilidades dos

principais intervenientes



Ceder os 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 pedagógico nas reuniões com 

representantes do convenente, pais dos educandos, 

colaboradores, entre outros atores

Acompanhar a execução do Projeto



Agência de Relacionamento

Compor o Conselho Deliberativo Participativo

Acompanhar a execução do Projeto



Alocar recursos

Conceber, desenvolver e ofertar, em conjunto com a FBB, 

eventos de capacitação da Equipe AABB Comunidade

Monitorar e avaliar – em conjunto com a FBB

FENABB



Alocar recursos

Conceber, desenvolver e ofertar, em conjunto com a FENABB, 

eventos de capacitação da Equipe AABB Comunidade

Monitorar e avaliar – em conjunto com a FENABB



Alocar recursos

Viabilizar a participação da Equipe AABB Comunidade em

eventos de capacitação promovidos pela FENABB e FBB

Convenente

Criar o Conselho Deliberativo Participativo



Funcionamento do

Programa



Um dia no Programa

Educandos são

transportados de suas 

residências ou escolas

Educandos são recebidos nas 

AABBs no contraturno escolar

Educandos são levados às 

suas residências e escolas

Refeições 

balanceadas

são oferecidas 

de acordo com

o turno

Exames 

médicos e 

odontológicos

Atividades 

socioeducativas

AABB



FENABB
0800.726.5661

aabb.comunidade@aabbcomunidade.com.br

aabb.comunidade@fbb.org.br 


