
Programa Integração AABB Comunidade  

Informações e orientações destinadas à apresentação do Programa aos 

potenciais convenentes  

 

1. Apresentação  

 

Com 30 anos de existência, o Programa Integração AABB Comunidade consiste 

em uma proposta socioeducativa, desenvolvida nas Associações Atléticas Banco 

do Brasil (AABBs), que integra família, escola e comunidade.  

 

O Programa tem como objetivo geral promover o desenvolvimento integral 

de crianças e adolescentes de famílias de baixa renda, por meio de ações 

educacionais que favoreçam a inclusão socioprodutiva e ampliem a 

consciência cidadã. 

 

O AABB Comunidade tem como:  

 instituidores – a Federação Nacional de AABBs (FENABB) e a Fundação 

Banco do Brasil (FBB);  

 convenentes – Instituições de direito público ou privado, sem finalidade 

lucrativa;  

 parceiros e outros atores – Associações Atléticas do Banco do Brasil 

(AABBs), Conselhos Estaduais de AABBs (CESABBs), agências do Banco do 

Brasil, famílias, lideranças das comunidades atendidas, organizações do 

setor público, setor privado e Terceiro Setor.  

 

 

 

 



2. Desenvolvimento do Programa  

 

2.1 Coordenação local  

 

O Programa Integração AABB Comunidade é um programa social de cunho 

educacional. Portanto, recomenda-se, que a sua coordenação local seja 

atribuída à Secretaria de Educação.  

 

2.2 Convênio – Período de vigência  

 

 Início – data da assinatura do convênio.  

 Término – 31.12.2020.  

 

2.3 Público de interesse  

 

Crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos incompletos, de famílias 

de baixa renda. 

 

Recomenda-se que, na composição do grupo de crianças e adolescentes a 

serem atendidos haja equilíbrio de:  

 gênero – masculino e feminino;  

 faixa etária – crianças (6 a 11 anos) e adolescentes (12 a 18 anos).  

 

2.4 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. 

 

2.5 Equipe AABB  

 

A equipe responsável pela condução do Programa deve ser composta por, no 

mínimo:  

 1 coordenador pedagógico;  

 4 educadores sociais (1 educador para cada 25 educandos); 

 1 auxiliar administrativo.  

 

2.6 Prática pedagógica  

 

A prática pedagógica do Programa 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.  

 

Os temas propostos para estudo harmonizam-se com o currículo da escola 

formal e estão distribuídos em nove grandes grupos de conhecimentos, 

denominados macrocampos: 

 Acompanhamento pedagógico – Matematização;  

 Acompanhamento pedagógico – Leitura e escrita;  

 Comunicação e tecnologia da informação;  

 Cuidado socioambiental;  

 Cultura e artes;  

 Direitos humanos e cidadania;  

 Esportes e jogos;  



 Saúde integral;  

 Trabalho e protagonismo.  

 

Para facilitar e inspirar a prática pedagógica são disponibilizados Cadernos de 

Oficinas para cada um dos macrocampos do conhecimento citados acima.  

Para mais informações sobre questões pedagógicas, sugerimos a leitura do 

Projeto Político-Pedagógico (PPP), disponível em  

 

www.aabbcomunidade.org.br 

  

3. Responsabilidades financeiras  

 

3.1 Fenabb  

 

 Verba Computador e Impressora – destinada à aquisição de computador e 

impressora para uso exclusivo do Programa; disponibilizada a cada 3 anos.  

 Verba Manutenção – destinada à contribuição financeira para a manutenção 

das AABBs, decorrentes do funcionamento do Programa; disponibilizada 

anualmente.  

 Verba Pequenas Reformas – destinada a pequenas reformas e reparos em 

instalações franqueadas para o desenvolvimento do Programa; 

disponibilizada a cada 2 anos.  

 Reembolso de despesas médicas com educandos, decorrentes de acidentes 

pessoais ocorridos durante o desenvolvimento de atividades do Programa. 

Despesas com capacitação de coordenadores pedagógicos e educadores. 

 

 

 

 

http://www.aabbcomunidade.org.br/


3.2 FBB  

 

 Aquisição de uniformes, móveis, equipamentos e utensílios destinados à 

cantina e refeitório, material didático-pedagógico e de primeiros socorros. 

 Despesas com capacitação de coordenadores pedagógicos e educadores. 

 

3.3 Convenente  

 

Os recursos financeiros de responsabilidade da convenente compõem a 

contrapartida prevista no convênio, composta pelos seguintes itens:  

 remuneração dos profissionais que atuarão no Programa – coordenador 

pedagógico, educadores sociais, auxiliar administrativo, merendeira, dentre 

outros;  

 alimentação dos educandos e dos profissionais que atuarão no Programa, 

nos dias de desenvolvimento das atividades;  

 transporte dos educandos;  

 exames médico-odontológicos dos educandos.  

 

Dúvidas e informações complementares  

 

Federação Nacional de AABBs – FENABB  

0800 726-5661  

aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br 

mailto:aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br

