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Caro (a) Educador (a) Social,

Chegamos ao final de mais um ano, momento de fazermos uma 
retrospectiva do que realizamos e deixamos de realizar durante 
esse período. Momento de avaliar o caminho a trilhar no ano 
que se inicia, promover correção de rumos e planejar as ações 
de melhoria das nossas atividades, não é mesmo? 

Esta publicação do Jornal do Educador traz dicas sobre leitura 
e filme para esse período de férias, bem como algumas inicia-
tivas voltadas para o retorno às aulas e a sustentabilidade nos 
festejos de carnaval. Mas, o carro-chefe desta edição é a edu-
cação inclusiva e pessoas com dificuldade de aprendizagem. 
Para complementar, o periódico conta também com uma bela 
história de sucesso da Coordenadora Vera Lúcia Domingues.
 
Por falar em Vera Lúcia, quero fazer uma homenagem a todos 
os Professores, em particular aos Educadores do AABB Comu-
nidade, incluindo os Coordenadores do Programa, que não me-
dem esforços para melhorar a vida dos educandos.

Nas histórias mais incríveis e emocionantes de superação que 
temos publicado, percebe-se a participação dos mestres. Lem-
bro-me, nesse momento, da história do aluno de 12 anos do 
AABB Comunidade Jacaraci (BA), que encontrou naquela AABB 
o único lugar do município com estrutura adequada e pessoas 
preparadas para ajudá-lo a vencer suas dificuldades e integrar-
-se verdadeiramente à sociedade.

São relatos como esses que nos dão energia para tocar em fren-
te, por acreditar que a transformação das pessoas é possível 
quando colocamos o foco de nossa atuação no ser humano, 
oferecendo-lhe igualdade de oportunidades, carinho e atenção, 
na busca do desenvolvimento de suas capacidades intelec-
tuais, físicas, cognitivas e sociais.

Boa leitura,

Rene Nunes dos Santos
Presidente
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Com a finalidade de apresentar ricas histórias e aumentar a vivência de mundo de cada 
leitor deste periódico, por meio de livros e filmes, foi criado o Você Viu? . Nessa edição as 

dicas estão incríveis, com obras que valem muito a pena serem conferidas. 

Abaixo, confira as indicações e viaje para esse mundo de novos conhecimentos:

VOCÊ VIU?

FILME

“AO MESTRE, COM CARINHO”
Um professor enfrenta uma classe de alunos desordeiros, indisciplina-
dos filhos da classe operária, onde Thackeray, um engenheiro desem-
pregado, aceita lecionar num bairro pobre de Londres. Os alunos, lidera-
dos por Denham, Pamela e Barbara tentam destruir o professor como 
fizeram com seu antecessor. Mas Thackeray, acostumado a hostilida-
des, assume o desafio de transformar seus alunos em jovens adultos, 
que em breve entrarão num mundo onde deverão se manter por si pró-
prios. Produzido em 1976, a obra continua atual. 

Fonte: Livraria Cultura. 

LIVRO

“A ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO POR PROJETOS 
DE TRABALHO”

A obra descreve os princípios e as práticas da organização do currículo 
a partir de projetos, por meio das reflexões e da experiência de Fernando 
Hernández, a maior autoridade atual nesta proposta pedagógica.

Fonte: Livraria da Travessa.

Autora: LARISSA PAULO
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Autora: LARISSA PAULO

Os educandos do AABB Comunidade aproveitam muito o período  
das férias, brincam, realizam passeios e recarregam as baterias para  
mais um ano recheado de atividades desenvolvidas, com muita dedicação e 
empenho, por Coordenadores Pedagógicos e Educadores Sociais.
Para iniciar 2019 cheio de animação, elencamos, abaixo, algumas sugestões de 
ações para a volta às aulas: 

Atividades para iniciar o ano letivo 
com união e muito entusiasmo

além, que tal convidar a garotada para organizar, junto 
com os Educadores, uma programação para a primei-
ra semana de aulas?

4. União entre todos

A sugestão é a realização de momentos culturais, 
jogos de diferentes modalidades, rodas de leitura, exi-
bição de vídeos e mostras de atividades desenvolvi-
das no ano anterior, documentários e debates, para 
divulgar o calendário escolar. Com isso, os alunos sen-
tem-se parte ativa desse grupo e se integram.

5. Recepcionar a equipe de Educadores

A ideia é recepcionar Educadores e funcionários do 
Programa com um delicioso café da manhã. Em seguida, 
realizar uma reunião geral para conversar sobre a impor-
tância do trabalho de cada um. Vale relembrar atividades 
realizadas em anos anteriores e que deram certo graças 
a participação de todos, como por exemplo, as apresen-
tações de música e dança dos educandos, as amostras 
pedagógicas feitas com a presença dos responsáveis e 
da comunidade, entre outras. Reserve também momen-
tos para a equipe se manifestar e compartilhar as obser-
vações sobre o início das aulas e as demais ações que 
pretendem desenvolver ao longo de 2019.

Fonte: Gestão Escolar.

1. Recepção dos educandos

Aproveite o momento para mostrar às crianças e 
aos adolescentes que eles terão oportunidade de par-
ticipar ativamente da Programa. Planeje momentos de 
escuta, para saber o que os educandos esperam deste 
ano letivo. Qual é a leitura que fazem do que o AABB 
Comunidade concede a eles e o que pode melhorar. 
Os alunos podem, inclusive, participar do processo de 
tabulação dessas informações, do planejamento e do 
acompanhamento de ações de melhoria que foram 
decididas em conjunto.

2. Comece com calma

Voltar às aulas requer também um planejamento 
docente. Para os primeiros dias, a recomendação é que 
o grupo de Educadores não proponha  muitas ativida-
des escritas. A rotina precisa ser flexível, prevendo mo-
mentos de roda de conversa e interação entre a turma. 

3. Integração entre os alunos

 A sugestão é que os educandos veteranos levem 
os novatos para fazer um tour pelas instalações do 
AABB Comunidade. Além de promover a integração, 
essa atividade também permite analisar a relação dos 
alunos com os espaços. E a proposta pode ir mais 

Por    Larissa Paulo
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Como dizia Confúcio, Pensador e Filósofo chi-
nês, “Escolha um trabalho que você ama, e você nunca 
terá que trabalhar um dia sequer em sua vida”. Essa fa-
mosa frase representa, com muita propriedade, o tra-
balho desenvolvido com afeição pela Coordenadora 
Pedagógica do AABB Comunidade Manhuaçu (MG), 
Vera Lúcia Domingues, de 48 anos. Nos próximos 
parágrafos, conheça a história de amor e dedicação 
dessa mineira, natural do município sede do Progra-
ma e que, há 12 anos, está à frente desse trabalho 
realizado junto a 120 crianças e adolescentes em si-
tuação de vulnerabilidade social. 

Em 2005, quando trabalhava como monitora na 
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, anti-
ga Ação Social no município, Vera conta que a, então, 
Gestora, Sylvia de Carvalho, enxergou o seu potencial 
e acreditou em sua capacidade de trilhar um novo de-
safio: a Coordenação do AABB Comunidade. Convite 
aceito, foi hora de fazer o melhor pelos educandos. 
“Sou Educadora Social em primeiro lugar por amor, 
por prazer e pela minha natureza. Gosto muito do que 
faço, pois não quero simplesmente passar pela vida 
da garotada, mas deixar algo positivo e que contribua 
para o sucesso de cada aluno atendido”, disse. 

A Coordenadora conta, com alegria, que o Pro-
grama é a sua vida e a garotada e seus familiares, a 

V I V Ê N C I A

sua família. Entre os que convivem com ela, a ima-
gem é de brava, que chama atenção de todos quan-
do necessário, mas, também, como cita Vera, existe 
a figura de “manteiga derretida”, quando descreve, 
com emoção, o amor pelas atividades que desenvol-
ve quatro vezes por semana. 

Sua rotina é corrida. Verinha, como é conheci-
da, explica que chega antes do café da manhã dos 
alunos, para recepcionar a garotada, momento este 
em que aproveita para conversar com todos, pergun-
tar como está sendo a semana e fazer algum pedido 
especial. Afora do Programa, ela também divide seu 
amor com dois filhos e dois netinhos, além da mãe 
que estima cuidados médicos. 

Vera Lúcia Domingues
Coordenadora do AABB Comunidade Manhuaçu (MG)
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Para ela, a sensação de desempenhar suas ati-
vidades junto aos educandos é maravilhosa, pois 
aprende muito mais do que ensina, por lidar com dife-
rentes e surpreendentes histórias de vida. E o carinho 
com os educandos ultrapassa as fronteiras do clube, 
por manter contato com antigos alunos, alguns já 
inseridos no mercado de trabalho ou cursando o en-
sino superior. Muitos deles, agora, levam seus filhos 
para participar das aulas, motivo de muito orgulho 
para Vera, que diz considerá-los como seus netos e 
agradecer por tanta confiança. 

Ao longo de sua trajetória, Vera cita o grande 
apoio que recebe do Presidente da AABB, Sandro 
Zaghete Santana, que, segundo a Coordenadora, 
abraça a causa e está sempre de braços abertos 
para ajudar nos projetos. 

“A Verinha é uma pessoa fundamental para to-
dos do AABB Comunidade. Muito carinhosa, mas 
também tem pulso firme quando necessário. O amor 
dela pelos nossos alunos transcende as aulas do 
Programa, em razão de realizar um acompanhamen-
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Quer publicar uma ação de sucesso do seu Programa aqui no Curta e Compartilhe? É muito simples! Basta encaminhar 
um breve resumo da atividade com fotos em alta resolução para o e-mail: fenabb@fenabb.org.br. Divulgue a sua ideia e 
inspire outros Programas também.

Por    Thaís Batista

Com a intenção de espalhar boas ideias e compartilhar ações de sucesso realizadas no AABB 
Comunidade, a sessão Curta e Compartilhe traz iniciativas inspiradoras. Nessa edição, apresentamos 
o resultado de uma programação especial do Programa AABB Comunidade Tucuruí (PA). Confira um 
pouco mais desse evento:

to assíduo aos educandos e ter informações como 
endereço, conhecer os familiares, estar atenta aos 
boletins escolares. A relação de amizade e muito 
afeto continua até mesmo quando os participantes 
deixam as aulas por atingirem a maioridade. Enfim, 
nós, da diretoria do clube, procuramos sempre dar o 
suporte necessário para que esse lindo trabalho con-
tinue dando frutos”, pontuou Sandro. 

A Educadora Social Camila Aparecida Viana Cer-
queira também elogia a atuação da Coordenadora e 
enaltece o seu perfil proativo. “Trabalho no Programa 
há cinco anos e, verdadeiramente, Vera ama o que 
faz e desempenha suas atividades com muito afinco. 
Nunca deixa o desânimo bater em meio às dificulda-
des”, conta. 

Em sua última fala, Vera cita uma frase do Autor 
Paulo Freire, que traduz muito a vida junto aos edu-
candos: “A alegria não chega apenas no encontro do 
achado, mas faz parte do processo da busca. E ensi-
nar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora 
da boniteza e da alegria”.

Autora: Larissa Paulo.

Tucuruí realiza evento em alusão ao Dia da Consciência Negra
No Dia da Consciência Negra, come-

morado em 20 de novembro, o AABB Co-
munidade Tucuruí (PA) promoveu uma 
programação especial para os educan-
dos. Os alunos e suas famílias puderam 
assistir apresentações sobre a cultura 
afrodescendente e um desfile de moda 
que buscou enfatizar e apreciar a beleza 
negra. Para finalizar, a ativista Tânia Mel 
compartilhou histórias e experiências de 
luta contra o preconceito e aceitação. 
“Os educandos ficaram extremamente 
emocionados, choravam enquanto ou-
viam os relatos”, contou a Coordenadora 
Pedagógica do Programa, Tânia de Brito.



Jornal do
Educador8

Educandos de Currais Novos recebem 
atendimento de saúde

Uma das ações anuais da AABB Currais Novos (RN) 
é realizar exames médicos e acompanhamento especia-
lizado para os educandos. Em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde, no dia 8 de novembro, 207 educan-
dos, entre 6 e 17 anos, receberam atendimento nas áreas 
de nutrição, clínico geral, ginecologia e dermatologia. Se-
gundo a Coordenadora do Programa, Ana Cristina Leite, 
os alunos demonstraram felicidade e entusiasmo com 
as consultas, e os profissionais foram atenciosos com as 
perguntas e dúvidas apresentadas pelos educandos.

AABB Comunidade Irecê participa de 
Encontro Literário 

Entre os dias 8 e 10 de novembro, o AABB Comunidade 
Irecê (BA) participou do Encontro Literário, com o tema: “Co-
munidades em Conexões Leitoras”, promovido pela Secreta-
ria Municipal de Educação. Durante o evento foram expos-
tos e disponibilizados para venda trabalhos de artesanato 
e pintura produzidos pelos educandos durante as aulas. A 
Banda de Percussão, liderada pelo Educador Social Lorivan 
Tavares, que utiliza instrumentos reciclados, e o grupo de 
ballet do AABB Comunidade também deram um show na 
praça do Requintes, local de realização do Encontro. 

Educandos de Palmeira das Missões 
participam de Feira do Livro

Com o tema “Ler, Contar e Encantar”, os educandos 
do AABB Comunidade Palmeira das Missões (RS) parti-
ciparam, nos dias 7 e 9 de novembro, da Feira do Livro 
2018, evento que ocorre anualmente na cidade. Além de 
se apresentarem com coreografia e coral, os estudantes 
também participaram da divulgação do evento. No dia 7, 
os alunos saíram no cortejo literário que partiu da Praça 
Nassib Nassaf, para percorrer as principais ruas da cida-
de divulgando a Feira. Durante a caminhada, a intenção 
era fazer com que personagens literários saíssem dos 
contos de fadas diretamente para as ruas do município, 
com objetivo de convidar a comunidade para prestigiar 
a festa.

do Programa em Novembro e Dezembro
DESTAQUES

Jornal do
Educador8

Por    Thaís Batista
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Encontro Regional de Educandos em Santa Cruz 
do Sul reúne mais de 350 estudantes 

Uma data voltada para a troca de experiências, integra-
ção, fortalecimento de vínculos e muito lazer, assim foi o dia 
29 de novembro, na afiliada em Santa Cruz do Sul (RS), por 
meio da realização do Encontro Regional de Educandos do 
AABB Comunidade. O evento reuniu estudantes da rede pú-
blica de ensino do município anfitrião e participantes dos Pro-
gramas nas cidades vizinhas de Cachoeira do Sul, Restinga 
Seca e Rio Pardo. A organização estima a presença de 350 
alunos, além de equipes de coordenação e autoridades. 

Coaraci tem Programa AABB Comunidade 
reativado

Presente em Coaraci (BA) desde 1998, o AABB Comuni-
dade do município esteve inativo durante todo o ano de 2017. 
Contudo, no dia 14 de novembro, autoridades municipais, 
representantes do Sistema AABB, comunidade, pais e edu-
candos comemoraram, no salão principal da AABB baiana, 
a reativação do Programa que atende 100 crianças e ado-
lescentes locais. Com estrutura educativa e de Educadores 
prontas, o trabalho com as crianças foi retomado, com uma 
turma em cada um dos turnos, matutino e vespertino. 

Programa em Patos de Minas promove festa 
da família 

No dia 1º de dezembro, o AABB Comunidade Patos de 
Minas (MG) realizou a primeira festa da Família do Programa. 
O evento contou com a presença de 300 pessoas, incluindo 
educandos, familiares, Educadores e convidados. A progra-
mação contou com feira de saúde, onde os participantes re-
ceberam dicas de alimentação, aferição de pressão arterial, 
testes de glicemia, orientações nutricionais e participaram de 
atividade física. Em parceria com o CRAS III, as crianças e 
adolescentes também fizeram artesanatos, pintura facial e 
outras brincadeiras. 

 
Programa em Alagoinhas realiza I Mostra de Arte 

Com exposições de trabalhos manuais e apresentações 
artísticas, no dia 5 de dezembro, o AABB Comunidade Ala-
goinhas (BA) realizou a I Mostra de Arte do Programa. Cerca 
de 200 pessoas apreciaram os trabalhos dos educandos, que 
mostraram o resultado de tudo que foi realizado nas oficinas 
de Artes Plásticas e Cênicas, Dança, Capoeira, Futsal, Canto e 
Coral, Matemática e Língua Portuguesa.
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Por    Mônica Lopes
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1. RECICLE FANTASIAS  
DE OUTROS CARNAVAIS

O carnaval acaba e sua fantasia vai direto 
para o lixo? Não! Repense já essa atitude, pois, 
no próximo ano, tem mais folia! Além de cus-
tar dinheiro, uma fantasia nova a cada carnaval 
consome recursos naturais — é preciso consi-
derar a quantidade de água e de energia ne-
cessária para a fabricação de novas peças.

2. CHOCALHO COM POTE DE DANONINHO

Para fazer chocalho basta separar dois 
potinhos de Danoninho ou Iogurte, um pali-
to de churrasco, cola ou fita adesiva, pincel, 
grãos de arroz, feijão, macarrão ou miçan-
gas. Após separar todos os itens, basta 
furar os potinhos com o próprio palito, en-
cha um deles com os grãos. Depois, una 
os dois potes com a cola ou fita adesiva 
e coloque o palito de churrasco. Pron-
tinho! Agora você pode sair pelas ruas 
para fazer bastante folia.

SUSTENTABILIDADE:
O tema Sustentabilidade está relacionado ao que se quer preservar, a algo que não se pode 
perder. A iniciativa está ligada aos cuidados com o meio ambiente e também está arrolada 
com a manutenção de tradições culturais, como é o caso do Carnaval. Para que a folia não 
pare e se perpetue por muitas e muitas gerações é preciso promovê-la de forma consciente, 

impactando o menos possível a natureza. 

Pensando nisso, listamos aqui uma série de dicas para que o seu Programa realize um 
Carnaval bom para todo mundo. Vamos lá!

ENREDO PRINCIPAL DO SEU CARNAVAL

3. FANTASIAS SUSTENTÁVEIS 
Reúna as crianças e adolescentes e 

confeccione suas próprias fantasias. Além 
de gastar pouco, ainda estará reciclando.

Fantasia de Explorador de Safári: 

Para fazer o binóculo é preciso dois rolinhos (es-
ses que o papel higiênico vem enrolado), uma rolha de 
vinho e cordão. Depois é só unir os rolinhos, colando-
-os na rolha. Para que a criança fique com as mãos 
livres é só colocar o cordão.

- Para o colete é preciso de papel kraft e alguns 
botões. Recorte o papel em formato de colete, faça al-
guns bolsinhos e cole-os na peça.

Depois que a fantasia estiver pronta, basta colo-
car uma roupa simples na criança. E se você quiser 
deixar a fantasia mais característica ainda, dá para a 
criança levar uma pelúcia em formato de animal, como 
uma girafa ou onça.
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4. MÁSCARAS DE EMOJI

Para confecção será preciso cartolina amarela, 
marrom e vermelha, tesoura, cola e palitos de pico-
lé. O primeiro passo é pegar uma tigela redonda para 
fazer um círculo e depois cortá-lo. Existem diversos 
formatos de emoji, a escolha é livre. Corte dois cora-
ções utilizando a cartolina vermelha e com a marrom 
faça a boca. Corte e cole-os no rosto do emoji. Por 
fim, cole o palito atrás da máscara.

5. GLITTER CASEIRO 

Para fazer o glitter ecológico caseiro vai ser 
preciso apenas dois ingredientes: sal e corante de 
alimentos. Basta colocar o sal em um pote e ir pin-
gando aos poucos o corante da cor que preferir. Mis-
ture bem até atingir a tonalidade perfeita para você. 
Agora é só esperar de 3 a 4 horas e pronto! Seu glitter 
sustentável já pode ser usado para deixar o clima de 
Carnaval ainda mais legal.

6. ELIMINE O ACÚMULO DE LIXO

Na sua festa de carnaval, pense em quanto lixo 
será produzido caso todos usem copos, talheres, ca-
nudos e pratos de plástico. E sempre tem gente que 
esquece onde deixou seu copo e pega um novo, não 
é? Na hora de definir o cardápio, por exemplo, prefira 
comidinhas que possam ser facilmente consumidas 
com as mãos, sem a necessidade de pratos e talhe-
res. Em relação às bebidas, dê preferência para as 
que são consumidas em garrafas retornáveis.

7. BLOCO DO PROGRAMA CONSCIENTE

Agora que o seu Programa já está consciente 
para o Carnaval, reúna os Educadores e educandos e 
realize um desfile pelo bairro espalhando dicas para 
os moradores, amigos e familiares, convidando-os 
a fazerem parte de um movimento por um Carnaval 
mais sustentável.

Fontes: Chronus, Moda Ecológica e Pensamento Verde.

Fantasia de Baiana

Para fazer a fantasia de baiana 
você precisa de pistola de cola quente, 
tecidos simples com metragens e es-
tampas variadas (valem retalhos que 
você já tem em casa), tesoura, colares 
de contas, paetês e botões variados. 
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EDUCAÇÃO

INCLUSIVA:
Todos são capazes de aprender! A educação in-

clusiva é a porta de entrada para a igualdade e garan-
tia dos direitos para toda e qualquer pessoa. A todas 
as crianças e adolescentes, com inserção dos que 
apresentam necessidades especiais, é assegurada a 
educação de qualidade, como garantido na Lei Brasi-
leira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 
13.146/2015) e na Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996).

Não só na Legislação, mas também como um di-
reito humano, a educação para alunos que apresen-
tam algum tipo de deficiência necessita ser respeita-
da e assegurada pelas instituições de educação. Por 

Por    Thaís Batista

os desafios de integrar alunos com deficiência 

meio do acompanhamento e ensino personalizado, 
sem propor segregação com os demais alunos, es-
ses educandos podem desenvolver e fortalecer suas 
capacidades intelectuais, físicas, cognitivas e sociais. 

Mas como educar uma criança ou adolescente 
com necessidades especiais, sejam elas físicas ou 
intelectuais, juntamente com as que não possuem 
nenhuma deficiência? Esse desafio pode ser vencido 
com alinhamento das ações entre equipe pedagógica 
e a coordenação, além da colaboração dos familiares. 
O processo de inclusão pode se tornar possível quan-
do, em primeiro lugar, as diferenças entre os alunos 
são respeitadas e usadas a favor do aprendizado. 

Jornal do
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Uma história de sucesso

A educação inclusiva pode 
abrir um leque de oportunidades 
no envolvimento do educando 
com outras crianças, na criação 
de sentidos e conexão com a rea-
lidade. A coordenação e equipe 
pedagógica do AABB Comunida-
de Jacaraci (BA) acompanharam 
resultados positivos como esses 
no Programa baiano. Portador de 
Síndrome de Asperger, um estado 
do espectro autista, um estudante 
de 12 anos se inscreveu no AABB 
Comunidade em 2015 para reali-
zar somente as aulas de natação, 
após uma indicação médica para 
a prática do esporte.

“A AABB era o único lugar do 
município com estrutura adequa-
da e pessoas preparadas para que 
ele fosse melhor assessorado. 
Com medo de entrar na piscina, 
ele foi acompanhado pela mãe du-
rante meses em cada aula e após 
a natação ia embora, enquanto os 
outros educandos ficavam para 
realizar as demais atividades. Po-
rém, com a paciência e dedica-
ção do Professor de natação e da 
equipe pedagógica, o educando se 
adaptou aos poucos à toda a pro-
gramação”, contou a Coordenado-
ra do Programa, Lúcia Borges. 

Gradualmente, o estudante 
começou a participar das ofici-
nas e atividades, além de intera-
gir com outros colegas dentro da 
piscina. A Coordenadora elogiou, 
ainda, o comprometimento dos 
pais da criança para que ela obti-
vesse a melhor experiência possí-
vel dentro do AABB Comunidade.

“A mãe começou a deixá-lo 
no Programa cumprindo os horá-
rios de entrada e saída, como as 
outras crianças. Hoje, ele partici-
pa de todas as atividades e quase 
não apresenta manifestações de 
irritabilidade. Para nossa surpre-
sa, ele pediu aos pais para que 
realizassem seu aniversário no 
AABB Comunidade com o intuito 
de comemorá-lo com os colegas. 

O mais surpreendente foi que a 
linda festa aconteceu na área da 
piscina”, relatou Lúcia. 

Pós-Graduada em Psicope-
dagogia, a Coordenadora explicou 
que os trabalhos com alunos que 
apresentam alguma necessidade 
especial são desenvolvidos em 
parceria com as Secretarias de 
Educação e Saúde do município, 
“Esse é um dos casos que nos 
traz orgulho aqui no AABB Comu-
nidade. É fundamental considerar 
qualquer discussão sobre inclu-
são social e repensar sobre o que 
pode causar a exclusão dessa 
criança no meio educacional”.

O Programa em Jacaraci 
também atende a crianças com 
Dislexia, TDA (Transtorno de Dé-
ficit de Atenção) e TDAH (Trans-
torno de Déficit de Atenção com 
Hiperatividade). Os planos para 
2019 são abrir vagas para edu-
candos portadores de deficiência 
física, de qualquer tipo, além de 

treinar e capacitar Educadores 
com curso de LIBRAS (Língua 
Brasileira de Sinais).

Como integrar

Após entender as necessi-
dades e diferenças da criança 
especial, fazer com que ela inte-
raja com outros colegas e tenha 
o mesmo sucesso no processo 
de aprendizado que eles, se torna 
um dos principais desafios para 
os Educadores. Alguns fatores 
podem se tornar importantes no 
processo de integração, como 
conhecer a criança em sua tota-
lidade, formar profissionais para 
que possam melhor atendê-las, 
e estabelecer uma parceria entre 
Programa e família. 

Impulsionar a criança na par-
ticipação de eventos, gincanas e 
programações diferenciadas pro-
movidas pela instituição também 
pode ser uma porta de entrada 
para a interação. Para a Psicope-
dagoga Maria Inês Flores, é essen-
cial que a equipe de Educadores 
esteja atenta a esses fatores. “O 
Educador deve ser capaz de de-
senvolver a criatividade e a capaci-
dade de ação para a superação de 
qualquer diferença. É importante 
trabalhar com cada criança indi-
vidualmente e valorizar suas sin-
gularidades, tornando-os protago-
nistas de suas próprias histórias”, 
pontuou a profissional.

Com informações do portal  
Gestão Escolar

Educando Kaique Santos, 12 anos.



Jornal do
Educador14

Este artigo tem por finalidade fazer uma reflexão 
sobre como o AABB Comunidade, por meio da sua 
prática de ações sócio/educativas pode vir ajudar os 
educandos que possuem dificuldades na aprendiza-
gem a sanar as mesmas, melhorando assim a aqui-
sição do conhecimento e a qualidade de vida no seu 
dia a dia. O Programa se preocupa com o desenvol-
vimento sócio integral das crianças, com a oferta de 
qualidade nos espaços lúdicos/educativos que são 
usados pelos Educadores nas Oficinas ministradas. 
Assim sendo, proponho aqui uma leitura reflexiva de 
algumas ações que podem contribuir para que pos-
samos alcançar, com os nossos educandos o obje-
tivo inicial de ajudá-los. Neste intuito, analisemos: a 
composição de um espaço que oportunize às crian-
ças a valorização de capacidades individuais, pro-

motoras de autoestima, autoconfiança, segurança 
e autonomia, suportes de um autoconceito positivo; 
favorecendo o desenvolvimento individual, por meio 
de jogos e brincadeiras. Acredito que as dificuldades 
irão começar a desaparecer a partir de uma prática 
que desenvolva o lúdico, o educativo, o recreativo e 
o cultural.

Estamos em constante devir, somos seres em 
relação, seres-humanos-no-mundo. Nos constituí-
mos por intermédio das nossas vivências, escolhas, 
percepções e sensações. Estar em relação consigo 
mesmo e com o mundo permite o desenvolvimento de 
singularidades e de coletividades. O ser humano está 
inserido em um contexto, pertence à uma comunida-
de e participa de uma realidade, há uma rede compos-
ta por relações que permeiam sua existência. 

Por    Lisandra Faccin
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Como ajudar  
educandos com dificuldades 
de aprendizagem
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É preciso atentar-se à forma como 
os sujeitos se percebem nesta 
rede, permitindo a possibilidade de 
transformação. Para tal, a vida nos 
exige criatividade. A capacidade 
humana de criar está atrelada ao 
conceito de saúde, que implica na 
criação e recriação de modos de 
vivenciar as novas situações e ne-
cessidades vigentes.

No Programa AABB Comu-
nidade Santa Cruz do Sul (RS), 
buscamos fazer com que isso 
ocorra no desenvolvimento das 
atividades diárias, dentre as várias 
Oficinas oportunizadas, pautadas 
na criatividade e na ludicidade, 
contemplando os processos de 
aprendizagem, a aquisição de co-
nhecimentos e o desenvolvimento 
das habilidades sociais para a vida 
comunitária. Para isso, utiliza-se 
os mais diversos recursos educa-
cionais existentes, visando o res-
gaste social, cultural, ampliando 
o conhecimento e os sentidos de 
vida para com os educandos.

Tendo em vista os processos 
subjetivos que atravessam as prá-
ticas educacionais propostas no 
Projeto, a inserção da ludicidade 
tem o intuito de contribuir com as 
dimensões afetivas e emocionais 
envolvidas nas vivências, bem 
como sanar as dificuldades de 
aprendizagens das nossas crian-
ças, permitindo a sensibilização 
da capacidade de cada um de se 
relacionar consigo, com o outro e 
com o mundo. 

Mediante o contato com brin-
quedos/jogos/brincadeiras, a vivên-
cia, o diálogo e a interação social, a 
transformação se torna possível e 
os sujeitos se reconhecem enquan-
to autores de suas próprias vidas. 
Seja em grupo ou individual, as ativi-
dades desenvolvidas destinam-se à 
promoção da aquisição do conheci-
mento, tanto a nível singular quanto 
coletivo. “Pois tão importante quan-
to o que se ensina e se aprende, é 
como se ensina e como se aprende” 
(César Coll).

As relações, seja ela com o 
meio ou diretamente com o ob-

Em um processo saudável, o su-
jeito precisa expressar, conhecer 
e canalizar adequadamente as in-
formações que recebe para com o 
meio que se encontra inserido.

Nesta perspectiva reflexiva 
sobre como ajudar educandos 
com dificuldades de aprendiza-
gem, o Programa AABB Comuni-
dade estará viabilizando vivências 
que sensibilizem e fortaleçam os 
processos afetivos e emocionais. 
As atividades propostas, como jo-
gos, brincadeiras, leituras de livros 
e resgate cultural, por exemplo, são 
ótimas metodologias pedagógi-
cas, mas também podem carregar 
profundos aspectos emocionais e 
afetivos para as crianças. Assim, 
concluímos que práticas diversifi-
cadas, motivadoras, com metodo-
logias adequadas, pautadas em 
teorias sólidas, pode vir a contri-
buir no desenvolvimento dos su-
jeitos, auxiliando-os na produção 
de novos sentidos e significados, 
desenvolvendo potencialidades e 
reconhecendo capacidades. 

jeto, estão presentes, em nossas 
vivências cotidianas, atravessan-
do nossos comportamentos e in-
fluindo na maneira como nos rela-
cionamos com o mundo.

Na infância, é fundamental 
trabalhar os aspectos afetivos/
emocionais, lúdicos/sociais, para 
que a criança possa identificar e 
expressar o que está sentindo. 
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