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Caro(a) Educador Social,

Estamos muito felizes com os incontáveis relatos que têm che-
gado até nós das atividades desenvolvidas Brasil afora pelos 
Educadores e Coordenadores, todas feitas sempre com bastan-
te organização, dedicação e muito carinho. 

A foto que ilustra a capa do Jornal, campeã no Concurso Agen-
da AABB Comunidade 2020, cujo tema foi “Educar para trans-
formar”, é resultado de uma ação de educação para as nossas 
crianças e adolescentes. As fotos, desenhos e HQs escolhidos 
surpreenderam. Todos desafiaram bastante a Comissão na hora 
da escolha, uma vez que a qualidade desses materiais estava 
muito alta.

E por falar em Educação, o dia 15 de outubro é destinado a ho-
menagear os responsáveis pela disseminação do ensino e do 
conhecimento no país, os Professores. Como todos sabemos, 
trata-se de uma das mais importantes profissões exercidas no 
mundo. Nesta edição você vai conferir depoimentos de Educa-
dores do Programa que são apaixonados pelo ofício. 

Além disso, falamos sobre a importância da capacitação, tópico 
que, ganha cada vez mais importância, uma vez que Educador 
capacitado é igual a Educador mais preparado. Para atuar junto 
às crianças e adolescentes do Programa, hoje, temos disponí-
veis treinamentos importantes como os Cursos Introdução ao 
Programa AABB Comunidade e Psicologia do Desenvolvimento.

O periódico informa também sobre a revisão do Projeto Políti-
co-Pedagógico do AABB Comunidade (PPP), com a finalidade 
de ser aperfeiçoado, com ajustes e complementações no con-
teúdo. Para auxiliar este trabalho, foi criado um grupo com nove 
Coordenadores Pedagógicos e representantes da FENABB e 
FBB, denominado G9.

A atuação do Presidente do CESABB-CE, Marcos Tavares, junto 
ao Programa, sugestões de ações para datas comemorativas, 
como: Dia da Natureza e Dia das Crianças, além de atividades 
sociais e culturais pelo Brasil também estão na pauta do Jornal.

Boa leitura!

Rene Nunes dos Santos.
Presidente da FENABB
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Seja um colaborador do 
Jornal do Educador!

Você sabia que pode dar 
opiniões, comentar e propor 

pautas para o Jornal do 
Educador? Caso tenha um 

tema interessante que ainda 
não abordamos aqui, você 

pode nos sugerir por meio do 
endereço de e-mail:  

fenabb@fenabb.org.br.

Seja um colaborador e 
nos ajude a construir um 
Jornal do Educador cada 

vez melhor para o Programa 
AABB Comunidade!
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O AABB Comunidade 
tem marcado a his-
tória de inúmeras 
pessoas pelo Brasil a 

fora. A personagem desta edição 
carrega um largo sorriso nos lá-
bios, entusiasmo no olhar e a for-
ça da mulher nordestina, sempre 
disposta a galgar novos sonhos 
e lutar pelos seus ideais. Afinal, 
lidera uma turma com mais de  
100 educandos, de um muníci-
pio cearense, com pouco mais de 
73 mil habitantes. Contaremos 
a história de empenho, aprendi-
zado, amor e muitas conquistas 
da Coordenadora Pedagógica do 
Programa em Russas, Cristiane 
Vieira Sousa.

Cristiane, 45 anos, natural 
de Tabuleiro do Norte (CE), conta 
que a educação conduziu a sua 

V I V Ê N C I A

convênio do Programa. Outro 
desafio, que persiste até os dias 
atuais, consiste na permanên-
cia dos educandos nas aulas, 
devido a situações de vulnerabi-
lidade social. Muitos alunos, por 
exemplo, tendem a evadir-se 
para auxiliar os pais em ativi-
dades domésticas e para traba-
lhar”, exemplifica. 

Mas, em meio a tantos obs-
táculos ela também foi abaste-
cida por muitas vitórias, como 
se tornar uma profissional mais 
confiante. Cristiane também con-
ta que é gratificante perceber, a 
cada trabalho realizado, as trans-
formações estabelecidas na vida 
dos educandos, o que contribui 
grandemente para a edificação 
de sentimentos nobres, como o 
altruísmo, a gratidão e o amor ao 
próximo.   

Neste percurso de muito 
empenho, no Programa, algu-
mas pessoas se tornaram fun-
damentais, pois todo trabalho 
se torna mais efetivo quando 
feito em equipe, segundo reforça 
a Coordenadora. Dentre essas 

Cristiane Vieira Sousa
AABB Comunidade Russas (CE)

formação acadêmica e a levou a 
obter a Licenciatura em Letras/
Inglês, Secretariado Escolar e es-
pecialização em Gestão e Coor-
denação Escolar.

Na função de Coordena-
dora Pedagógica, iniciou a sua 
trajetória no AABB Comunida-
de, em 2013, a convite do en-
tão e atual Prefeito Municipal 
de Russas, Raimundo Weber de 
Araújo. Ela conta que, naquele 
momento, os desafios enfrenta-
dos foram diversos, dentre eles 
precarização da estrutura física 
da AABB, fator que, atrelado à 
más administrações anterio-
res, levou à perda gradativa de 
associados, o que culminou na 
desativação do clube. “Tal fator 
contribuiu negativamente para 
a possibilidade de renovação do 

Por    Larissa Paulo
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pessoas, agradece a sua equipe 
de trabalho e cita nomes como 
de Michel Douglas da Silva Sa-
raiva e Maria Valbeiza de Matos 
Lima, a quem ela define como 
profissionais que somam no 
desenvolvimento dos projetos e 
em todas as ações executadas, 
e, também, enaltece a contribui-
ção de diversos colegas de Pro-
grama, como Lucas, Lucinete, 
Libia, Gerson, Bruna, Kennedy, 
Liduina, Hermínia, Lúcia, Maria 
Luiza e João Paulo. 

Além desses parceiros, Cris-
tiane cita o apoio da Presidente 
da AABB, Sebastiana Cordeiro, 
que, segundo ela, trouxe a espe-
rança de dias melhores e, tam-
bém, exerce o papel de auxiliar 
nas lutas diárias e incentivar a 
não desistir da caminhada. 

Sebastiana retribui a cum-
plicidade e fala com muito cari-
nho de “Cris”, como é chamada. 
“Sou suspeita para falar. O que 
mais me cativa na atuação dela 
é a maneira como se dedica às 
crianças e as vê como verda-
deiros filhos. Vai atrás, envolve 
as famílias e parceiros, quando 
necessário, faz o seu máximo. A 
vida dela é o AABB Comunida-
de! Não tem dia da semana para 
trabalhar nas atividades, até no 
domingo é momento para estar 
envolvida nas ações. Tenho cer-
teza que o nosso clube tem con-
quistado maior credibilidade em 

função do trabalho realizado 
por ela, com muita dedicação”, 
finalizou. 

O dia a dia no AABB Comuni-
dade e a rotina da Coordenadora 
são dinâmicas, onde faz questão 
de participar de maneira assídua, 
como abrir e fechar as instala-
ções que recebem as aulas, pla-
nejar as ações semanais e men-
sais, acompanhar os educandos 
em suas questões pedagógicas e 
familiares, realizar visitas sociais, 
elaborar e executar os projetos 
no âmbito do Programa, dentre 
outras ações. Em seu depoimen-
to ela ratifica a importância desse 
acompanhamento sistemático 
aos alunos e seus familiares para 
o estabelecimento de vínculos, 
o que favorecerá no surgimento 
de princípios como o respeito e a 
cooperação mútua.

Cristiane explica que, o com-
bustível para essa história de mui-
to afeto é poder trabalhar, todos 
os dias, e ver de perto a mudança 
que o Programa promove na vida 
dos educandos, combatendo as 
situações sociais deficitárias e 
oferecendo oportunidades para 
uma vida mais digna.

Aos colegas de AABB Co-
munidade ela dá um conselho: 
“acredite que você também pode 
contribuir para um mundo me-
lhor. Só por meio da educação e 
da doação ao próximo podemos 
transformar vidas. Então, acre-

dite em si mesmo e nos seus 
educandos, visto que é um tra-
balho gratificante”. Ela encerra 
seu depoimento agradecendo a 
oportunidade em participar desta 
edição do Vivência.



Jornal do
Educador6

Por    Pedro Ângelo Cantanhêde

Os meses de julho e agosto foram marcados por muita animação e aprendizado nos Programas 
AABBs Comunidade de todo o Brasil. Selecionamos, aqui, algumas das atividades realizadas com 
os educandos:

D O  P R O G R A M A
DESTAQUES

Jornal do
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Colônia de Férias do 
AABB Comunidade Casa 
Azul Brasília

No mês de julho foi realiza-
da a Colônia de Férias, período 
de muita diversão, lazer e conhe-
cimento cultural aos educandos 
do AABB Comunidade Casa Azul 
Brasília (DF). 

Aconteceram atividades prá-
ticas desportivas e brincadeiras vi-
sando o desenvolvimento saudável 
e integral para o melhor desenvol-
vimento do corpo e da mente das 
crianças e adolescentes. Neste pe-
ríodo os educandos tiveram opor-
tunidade de participar de passeios, 
gincana e muitas recreações com 
tempo para brincar e aprender. 

Festa Julina em Coronel Vivida

No dia 6 de julho, cerca de 300 pessoas se reuniram na AABB Co-
ronel Vivida (PR), para a realização da Festa Julina do Programa AABB 
Comunidade.

Entre as opções de entretenimento estiveram casamento caipira, 
apresentação do coral e de danças tradicionais da época. Para ajudar 
na preparação da festa, foram vendidas rifas com a colaboração das 
famílias dos educandos e moradores da cidade. No dia da celebração, 
foram sorteados os brindes para a alegria de todos.

Lançamento 
do Programa 
em Três Rios

O dia 6 de ju-
lho foi de grande 
importância para 
a AABB Três Rios 
(RJ), devido ao 
lançamento na ci-
dade do AABB Comunidade, em uma linda cerimônia. O Programa, que 
é fruto da parceria entre FBB, FENABB e Prefeitura Municipal, iniciou 
seus trabalhos no dia 5 de agosto, e oferece a crianças e adolescentes 
das escolas municipais atividades de esporte, cultura e reforço escolar 
nas disciplinas de português e matemática.
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Feira de Saúde é realizada pelo Programa em Santa Cruz do Sul 

Dia da Família anima Programa em Serrinha 
No dia 25 de julho, o AABB Comunida-

de Serrinha (BA) promoveu a comemora-
ção do Dia da Família, que reuniu educan-
dos, seus familiares e responsáveis. Junto 
com isso, houve a solenidade de entrega 
dos kits de uniformes e material de higiene 
aos educandos.

Um momento memorável do dia foi 
quando as crianças compartilharam men-
sagens e realizaram apresentações musi-
cais. Para fechar a atividade, foi servido 
um lanche a todos. 

Educandos promovem apresentações 
para familiares em Irecê

Estiveram reunidos, durante o dia 6 de agosto, 
educandos, familiares, Educadores e convidados, 
no AABB Comunidade Irecê (BA). No evento, que 
contou com a presença de aproximadamente 200 
pessoas, os alunos encantaram a todos com belas 
apresentações de música, poesia e teatro. Em se-
guida, foi realizada a cerimônia da entrega dos kits 
de uniformes.

Educandos de Salto do Lontra recebem 
atendimentos médico e odontológico

Os educandos do AABB Comunidade Salto do 
Lontra (PR) foram atendidos, nos dias 14 e 16 de 
agosto, nos postos de saúde do município. Foram 
realizadas consultas de rotina, tanto médicas quan-
to odontológicas.

A ação, que contabilizou a participação de to-
dos os 94 educandos do Programa, foi realizada gra-
ças ao convênio firmado entre a Administração da 
cidade com o Banco do Brasil.

Aconteceu, nos dias 8 e 9 de julho, a Feira de 
Saúde, no Programa em Santa Cruz do Sul (RS). Nela, 
educandos passaram por exames médicos, avalia-
ções de acuidade visual, saúde bucal e de peso e al-
tura. Após a realização das consultas, se necessário, 
os profissionais recomendaram o devido acompanha-
mento médico especializado.

A Feira é fruto do Programa Saúde nas Escolas, 
que contou com a realização de oficinas, palestras e 
rodas de conversas com os estudantes, desde o início 
do ano letivo.
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A cada edição do Jornal do Educador sugerimos um livro e um filme que, certamente, 
podem proporcionar a ampliação de conhecimentos aos educandos e Educadores do 

Programa AABB Comunidade. Confira, abaixo, as dicas dessa edição e aproveite:

VOCÊ VIU?

FILME

QUANDO TUDO COMEÇA - BERTRAND TAVERNIER 
A trama focaliza a história do professor Daniel Lefebvre (Philippe 

Torreton), que ensina crianças em Hernaing, uma pequena cidade que 
sofre com o fechamento das minas de carvão e enfrenta uma taxa alar-
mante de 34% de desemprego. Daniel e os outros professores são acon-
selhados a não se envolver com os problemas crônicos da comunidade, 
mas é impossível para Daniel permanecer imune à miséria, à falta de 
assistentes sociais, à indiferença do governo e aos sérios problemas do-
mésticos que suas crianças enfrentam.

LIVRO

DISCIPLINA POSITIVA EM SALA DE AULA 
No contexto atual, em que os professores precisam competir com as 

distrações digitais para conquistar a atenção dos seus alunos, é urgente 
que cada educador esteja apto a promover habilidades básicas de reso-
lução de problemas e criar uma atmosfera que amplie a aprendizagem. 
Todas as estratégias comprovadamente eficazes da Disciplina Positiva, 
como uma base para estimular a cooperação, a responsabilidade e o 
respeito mútuo em seus alunos, estão resumidas aqui, de forma didática 
e envolvente. Disciplina Positiva em sala de aula apresenta ferramentas 
essenciais para o professor de hoje. Imagine que, em vez de controlar o 
comportamento, você ensinará de verdade; em vez de combater a apatia, 
você poderá desfrutar de alunos motivados e entusiasmados!

Autora: Mônica Lopes

Boa leitura e bom filme!
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O Projeto Político-Pedagógico do AABB Co-
munidade (PPP) passará por revisão com 
a finalidade de ser aperfeiçoado e trazer 

ajustes e complementações no conteúdo. Para 
auxiliar este processo, foi criado um grupo de tra-
balho com nove Coordenadores Pedagógicos e 
representantes da FENABB e FBB, denominado 
G9. Esses profissionais foram selecionados com 
base na indicação dos demais Coordenadores e 
também, a partir de requisitos, como a experiên-
cia nas relações com FENABB e FBB. 

Essa atuação se dará de forma voluntária, 
por meio da participação em fóruns de discussão, 
via Internet, por meio da plataforma – FENABB 
Educativa. 

A ideia é que, os representantes dialoguem 
com outros Coordenadores de suas respectivas 
regiões, sejam por reuniões presenciais ou por 
teletransmissão (Skype), conversas telefônicas, 
WhatsApp, dentre outros, para coletar dúvidas, 
percepções e sugestões para o aprimoramento 
do PPP.

Por    Larissa Paulo

Político-Pedagógico
Revisão do Projeto

do AABB Comunidade

O G9 é composto pelos seguintes Coordenadores 
Pedagógicos: 
Centro – Oeste: Denise dos Santos Miguel - Coordenadora 
AABB Comunidade Ipameri (GO); 
Nordeste 1 (CE, MA e PI): Mirismam Costa Praciano 
Queiroz - Coordenadora AABB Comunidade Itapipoca (CE); 
Nordeste 2 (AL, PE, RN e SE): Luiz Fábio Targino Gomes - 
Coordenador AABB Comunidade Camutanga (PE); 
Nordeste 3 (BA): Lúcia Lima Nogueira Borges - 
Coordenadora AABB Comunidade Jacaraci (BA); 
Norte: Luiz Coelho da Silva – Coordenador AABB 
Comunidade Miracema do Tocantins (TO); 
Sudeste 1: Leda Amorim – Coordenadora AABB 
Comunidade Araxá (MG);
Sudeste 2: Michele Mendes Santana Inês – Coordenadora 
AABB Comunidade Poços de Caldas (MG); 
Sul 1 (RS): Lisandra Faccin – Coordenadora AABB 
Comunidade Santa Cruz do Sul (RS); 
Sul 2 (PR e SC): Carla Maria Majolo Feyh – Coordenadora 
AABB Comunidade União da Vitória (PR). 
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Brincando  
em Família

A ideia da ação é promover 
uma tarde gostosa de intercâm-
bio entre as famílias dos educan-
dos. Escolha uma data e local 
que seja bom para a maioria e 
divirta-se. O evento pode aconte-
cer, por exemplo, na AABB.

Antes do encontro, progra-
mem brincadeiras simples que 
possam ser realizadas durante 
o momento em que estiverem 
juntos.  Uma ideia bacana é fazer 
uma espécie de “circuito”: dentro 
das horas que vocês programa-
ram, separe momentos em que 
as famílias passam por diferen-
tes brincadeiras e atividades. 

Crianças
E S P E C I A L
O Dia das Crianças - 12 de outubro - é 
sempre uma data para se comemorar 
com muita alegria. No Programa 
AABB Comunidade, a ocasião é uma 
ótima oportunidade para lembrar que 
ser criança é muito mais que ganhar 
presentes. É se divertir e ser feliz com 
a família e os amigos todos os dias. 
Listamos, abaixo, excelentes dicas que, 
certamente, proporcionarão um dia mais 
que especial para todos os educandos.

das Dia
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Acampamento 
com os educandos

Uma ótima atividade que pode ser feita 
é um divertido acampamento com os edu-
candos e Educadores. Reúnam-se na AABB 
para passar a noite e façam uma programa-
ção de música, histórias, lanches e brinca-
deiras. As crianças vão adorar! 

Coloquem sempre a segurança em pri-
meiro lugar, e não se esqueça de pedir a au-
torização de todos os pais ou responsáveis.

Reciclar materiais é diversão garantida no Programa 
Preservar o Meio Ambiente é tema sempre em voga no AABB Comunidade. E no Dia das Crianças, a garotada 
pode mostrar sua consciência ambiental e criatividade montando brinquedos a partir da reciclagem de materiais. 

Pebolim 
(também conhecido como totó)

Materiais: caixa de sapato, palitos de churrasco, 
prendedores de roupa, régua, canetinhas, folha 
para encapar e bolinha de gude (biloca).
Encape a caixa de papelão com as folhas. em 
seguida corte as extremidades da caixa para dar 
forma aos gols; a seguir, passe os palitos de um 
lado para o outro, pois neles serão posicionados 
os jogadores, que serão os pregadores de roupa. 
Se quiser, pode pintar os utensílios para diferenciar 
os times. Com uma folhinha verde faça o campo e 
suas divisões. Para finalizar, é só pegar a bolinha e 
iniciar a partida.

Trem de rolinho 
 de papelão

Materiais: rolinho de papel 
higiênico, barbante, tampi-
nha de garrafa e tinta. 
A confecção é muito 
simples, basta unir os 
rolinhos com o barbante; 
as tampas viram as rodi-
nhas. Finalize com a tinta 
que o educando escolher 
e estará pronto o novo 
brinquedo. 

Vai e Vem
Materiais: garrafa pet e barbante. 
Corte o fundo de duas garrafas, junte uma 
na outra pela parte de baixo, passe dois bar-
bantes de cinco metros cada e prenda cada 
extremidade em uma argola.

Aproveitem as dicas e divirtam-se!
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Por    Pedro Ângelo Cantanhêde

Projeto AABB Coins
Santa Cruz do Sul (RS)

Durante o primeiro se-
mestre, foi desenvolvido o 
projeto AABB Coins no AABB 
Comunidade da cidade. Os 
bons gestos e as boas ações 
dos educandos dentro do 
Programa se revertem em 
AABB Coins, moedas simbó-
licas, e a indisciplina, em des-
conto do dinheirinho.

Ao longo do ano letivo 
até o dia da feira, conclusão 
do projeto, foram realiza-
das diversas palestras, wor-
kshops e atividades com os 
alunos. Nelas, foram ressal-
tadas a importância de admi-
nistrar e gastar seu dinheiro 
com consciência, tanto den-
tro do AABB Comunidade, 
quanto em casa.

Na feira, os alunos tive-
ram a oportunidade de de-
sembolsar as moedas que 
vinham juntando desde o iní-
cio do ano, a fim de adquirir 
diversos produtos, como: ma-
teriais de higiene, vestimenta, 
guloseimas, materiais escola-
res e utilitários.

Nessa edição, compartilhamos uma ação promovida pelo Programa em 
Santa Cruz do Sul. O projeto, que pode ser aplicado em qualquer AABB 
Comunidade, buscou educar os alunos financeiramente e reforçar a 
disciplina. Tudo isso com muita diversão; confira:
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Conversas sobre 
preservação

Para iniciar as atividades, é 
importante que os Educadores e 
educandos se reúnam para dis-
cutir propostas de preservação, 
tão em pauta nos dias de hoje. As 
crianças devem ser conscientiza-
das dos problemas que a nature-
za enfrenta, e como elas podem 
ajudar a mudar esse cenário.

Caça aos tesouros 
da natureza

Crianças amam encontrar 
tesouros, e essa atividade pode, 
além de divertir, promover a in-
serção dos educandos na na-
tureza. Esconda presentinhos 
embaixo de árvores, perto de 
flores e atrás de outras plantas. 
Assim, o Programa aproveita, 
também, as lindas paisagens da 
primavera.

Calendário
Os meses de setembro e outubro 
trazem três datas comemorativas 
que exaltam a natureza de diferentes 
formas. Por isso, trouxemos dicas de 
atividades a serem realizadas com os 
educandos, para celebrar o início da 
Primavera (23/09) e o Dia da Natureza 
(04/10).

Brinquedos de  
material reciclado
Agora que os alunos já sa-

bem a importância da preserva-
ção da natureza, é hora de colocar 
em prática. As crianças podem 
construir brinquedos com objetos 
que iriam para o lixo, como pape-
lão, canudos e as garrafas PET. 
Uma ação que ajuda a salvar o 
planeta e ainda gera diversão para 
todos os participantes!

Por    Pedro Ângelo Cantanhêde

Plantio de  
flores e mudas

Outra dica é promover uma 
ação de plantio de mudinhas e 
flores da primavera pela AABB. 
A atividade animará as crianças, 
além de deixar o clube ainda 
mais bonito e colorido!

Gincana das cores
A primavera é a estação das 

cores. Por isso, uma ótima ideia é 
realizar uma gincana em que as 
crianças recebam uma espécie 
de cartela de cores e devem com-
pletá-la buscando, na natureza, 
itens com as respectivas cores. 
É uma oportunidade para eles se 
familiarizarem com animais, flo-
res e folhas típicas dessa época 
do ano. 
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Por    Larissa Paulo

Dia do
Professor
DE OUTUBRO

Educadores espalham amor e dedicação no 
Programa AABB Comunidade 

S ua missão emerge de um chamado vocacional voltado para 
ensinar e compartilhar conhecimentos, a fim de contribuir 
com um mundo melhor e uma sociedade mais justa. Além de 

disseminar ensinamentos, esse profissional também aprende mui-
to em sua caminhada. Mas a sua atuação não é definida somente 
por transmitir conteúdo e abrir o mundo de seus alunos para novos 
conhecimentos, mas, também, pela capacidade de amar, observar 
com otimismo, enxergar no outro sonhos, projetos e alimentar es-
peranças. Por esses atributos e muitos outros, queremos homena-
gear os Professores pelo seu dia, comemorado em 15 de outubro.

O AABB Comunidade conta com a rica contribuição de mais 
de 1,850 profissionais, entre Coordenadores Pedagó-

gicos e Educadores Sociais, muitas vezes, chama-
dos, carinhosamente pelos alunos, de tios e tias. 
Pessoas que acreditam no “valor transformador da 
educação”.
São muitos os desafios e conquistas vivenciados 

pelos grandes homenageados da data. Abaixo, elenca-
mos alguns depoimentos para trazer ao leitor um pou-
co das motivações, principais desafios e conquistas 
pessoais desses mestres em amar. Confira! 

AABB Comunidade Camutanga (PE) 
Luiz Fábio Targino Gomes, Coordenador Pedagógico no Programa, há 

15 anos, conta que o que mais o chamou atenção, no início de sua histó-
ria, junto aos pequenos abebeanos, foi a metodologia aplicada e a abran-
gência social das atividades. “Além de abordar os macrocampos, também 
existe um trabalho voltado para o lado humano de cada criança e adoles-
cente atendido, visto que contemplam realidades familiares distintas. Te-
nho como grande certeza em meu coração que a educação é o único meio 
sustentável para conduzir os alunos a caminharem sozinhos e, no futuro, 
contribuírem com a sociedade”, disse. Ele ainda reforça que acompanhou 
todas as transformações e avanços no AABB Comunidade, ao longo dos 
anos, e os resultados são muito positivos e refletem diretamente na inte-
gração da garotada. 

Jornal do
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AABB Comunidade Santa Cruz do Sul (RS) 
“É uma felicidade sem tamanho poder ver o brilho nos olhos de 

cada Educador, educando e da população, quando se trata do AABB 
Comunidade. Em Santa Cruz do Sul, o Programa já é consolidado e 
reconhecido pelos moradores locais. E é maravilhoso estar à frente 
dele, há oito anos, como Coordenadora Pedagógica. Tenho muito 
orgulho de fazer parte dessa história de conquistas, crescimento 
pessoal, exemplos de vida, sonhos e esperanças. Este trabalho é 
reconhecido pela sociedade por sua qualidade e comprometimento 
em suas ações em prol de uma educação transformadora e qualifi-
cada”, pontuou a Coordenadora Lisandra Faccin. 

AABB Comunidade Casa Azul Brasília (DF) 
A Coordenadora Pedagógica, Gizele Scapim, que atua no Programa 

desde 2017, considera como o maior desafio a necessidade de se reno-
var com assiduidade e transformar o dia a dia em momentos de conhe-
cimento e aprendizagem, para que toda a vivência dos educandos seja 
ferramenta para crescimento. Sobre a sua conquista mais significativa 
ela conta, com alegria, que é: “saber que, por meio da profissão que eu 
escolhi, consigo transformar vidas e contribuir para a construção de um 
futuro melhor para todos os que convivem comigo”, finaliza. 

AABB Comunidade Itapipoca (CE) 
Mirismam Costa, Coordenadora no Programa desde o ano de 

2017, fala com enorme orgulho sobre a sua missão junto os educan-
dos e o retorno deste trabalho. “Aqui no AABB Comunidade o nosso 
papel é cuidar, amar, proteger e fazer o possível pelo bem-estar e de-
senvolvimento da nossa turma. E, como frutos, colhemos o respeito e 
a reciprocidade dos alunos e, também, reconhecimento dos familiares 
e moradores da cidade. É muito gratificante saber que contribuímos 
para o crescimento pessoal e profissional dessa garotada. Recente-
mente, reencontrei um ex-educando que está trabalhando na Prefeitu-
ra e, isso paga toda a nossa dedicação ao longo das aulas”, comemora.

AABB Comunidade Três Lagoas (MS)
A integração entre os alunos, seus familiares, AABB, parceiros e a po-

pulação é a premissa que rege as atividades no Programa sul-mato-gros-
sense, conforme evidencia a Coordenadora Pedagógica, Evalda dos Reis 
Ferreira. “Somos todos um só e falamos a mesma língua. Trazer união e 
igualdade entre todos é um dos nossos maiores desafios. Para a nossa 
alegria, estamos trilhando um caminho muito proveitoso junto aos nossos 
alunos. Isso é fruto do trabalho pautado na humanização, com foco em 
enaltecer a singularidade de cada um e respeitar os valores das 450 crian-
ças e adolescentes participantes. Reafirmo que todo esse crescimento 
só é possível por meio do empenho e apoio da Presidência da AABB, Ge-
rência do Banco do Brasil e equipe de Coordenação, de forma que todos 
contribuem, não existindo diferenças e, sim, a mesma vontade de fazer 
melhor a cada dia”, disse ela, que assumiu a Coordenação no ano de 2009.
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Foi com muita ale-
gria,  entusiasmo e profissio-
nalismo que a comissão ava-
liadora do Concurso Agenda 
AABB Comunidade 2020 es-
colheu, no dia 10 de setem-
bro, na sede da FENABB, as 
10 fotos, 12 desenhos e 12 
HQs vencedores. Composta 
por Júlio César Leitão (Desig-
ner Gráfico); Josiany Moreira 
(FBB); Rafael Coelho (FENA-
BB/GESEC), e Larissa Paulo 
da Silva (FENABB/NUCOM), 
a Comissão elegeu a foto-
grafia do Programa AABB Co-
munidade Tucuruí (PA) como 
a grande campeã, que irá 
estampar a capa da Agenda 
2020.

Com o tema: “Educar 
para transformar” a fotogra-
fia vencedora trouxe a men-
sagem de “união, integração e incentivo à leitura, 
evidenciando a proposta pedagógica do Programa”, 
como comentou Josiany, integrante da comissão 
avaliadora. 

Segundo Tania de Sousa Carvalho de Brito,  
Coordenadora do Programa vencedor, o sentimento 
de toda a equipe é de gratidão e orgulho. “Nos senti-
mos honrados por poder trabalhar nesse Programa 
que transforma a vida de inúmeras crianças e ado-

Por    Mônica Lopes

CONCURSO

lescentes. O objetivo da nos-
sa imagem foi mostrar que 
só por meio da educação 
você conhece o mundo. A 
educação é a única coisa que 
ninguém tira de você. Estou 
muito, mas muito feliz com o 
resultado”, disse.

“Estamos extremamen-
te entusiasmados com o 
resultado. Uma excelente 
oportunidade de divulgar o 
Programa feito em nossa 
cidade. Assim como eu, a 
Coordenação, os Educadores 
e educandos estão em êxta-
se com a vitória. Muito grati-
ficante para todos”, declarou 
Ronielson Silva dos Santos, 
Presidente da AABB Tucuruí.

Fotos de outras nove 
cidades também foram se-
lecionadas, além de 12 dese-

nhos e 12 histórias em quadrinhos (HQs) que esta-
rão na agenda.

Os autores dos melhores trabalhos serão pre-
miados com smartphones, tablets e medalhas. Pre-
sidentes de AABBs, Coordenadores Pedagógicos e 
Educadores receberão notebooks e smartphones, e 
as afiliadas serão contempladas com troféus e com 
o valor de R$ 6.000,00, destinados à aquisição de 
bens para o Programa e à realização de evento de 
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Concurso Agenda AABB Comunidade 
2020 em números

Este ano, coincidentemente com a edição anterior, 
117 AABBs enviaram fotos, desenhos e histórias em 
quadrinhos. O saldo de trabalhos recolhidos foi satisfa-
tório, com 296 fotos, 262 desenhos e 247 HQs.

Confira o resultado completo das fotos, 
assim como a classificação dos dese-
nhos e HQs, por meio do QR code ao 
lado: É bem simples, basta abrir a câme-
ra do seu celular, aproximar do QR code 
e clicar no link.

Gerência Socioeducativa da FENABB inicia 
campanha de capacitação
Todos os que ainda não fizeram os cursos deverão fazê-lo até novembro de 2019

Os Coordenadores Pedagógicos e Educado-
res devem fazer os cursos online de Introdução ao 
Programa AABB Comunidade e Pedagogia do De-
senvolvimento, disponíveis na plataforma FENABB 
Educativa. 

Para se habilitar nos cursos o Educador deve 
acessar a plataforma educativa.fenabb.org.br, ca-
dastrar-se e fazer a inscrição: A realização do Curso 
Introdução ao Programa é pré-requisito para o curso 
de Psicologia do Desenvolvimento. 

Fiquem ligados nas orientações abaixo:
• Não é o Coordenador Pedagógico quem faz 

a inscrição dos Educadores – cada um faz a 
sua própria inscrição;

• Quem já fez um dos cursos já tem cadastro 
na plataforma.

• Quem já fez os cursos não precisa fazê-los 
novamente.

• Todos os que ainda não fizeram os cursos 
deverão fazê-lo até novembro de 2019.

Por    Mônica Lopes

premiação. 

“Para nós, da FENABB, é uma alegria muito gran-
de finalizar mais uma edição do Concurso Agen-
da AABB Comunidade. Parabenizamos a todos 
os envolvidos, AABB, Coordenação do Programa, 
Educadores e educandos, por acreditar nessa 
iniciativa e apresentarem trabalhos tão habilido-
sos. Que venha a próxima edição”,

pontuou Pedro Carvalho Martins, Vice-Presidente 
Administrativo e Socioeducativo da FENABB. 

AABB Comunidade Nonoai (RS)- melhor desenho

AABB Comunidade Arapiraca (AL) - melhor HQ
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M arcos Tavares é o 
Presidente do CESA-
BB Ceará, mas seu 

trabalho no Sistema AABB não 
se limita a gestão da rede de 
AABBs do Estado. Ele também 
exerce uma dedicação exem-
plar ao AABB Comunidade do 
Ceará. Seu primeiro contato 
com o Programa aconteceu 
em 1987, quando participou da 
implantação nas AABBs de Qui-
xadá e Quixeramobim. Nesse 
momento, Marcos já começou 
a ter apreço pela proposta do 
AABB Comunidade.

Trabalhando na Superin-
tendência Estadual do BB, no 
Ceará, teve a oportunidade de 
falar com o Superintendente 
Estadual sobre o Programa 
que, imediatamente, demons-
trou interesse em implantá-lo 
nas AABBs do Estado. A con-
versa resultou na adesão de 32 
cidades cearenses.

Ele se tornou Presidente do 
Conselho Estadual de AABBs 
– CESABB, desde a sua funda-
ção, e passou a acompanhar as 
atividades nas AABBs e o de-
senvolvimento do Programa no 
Estado. O acaso ou o destino 
articularam sua interação com 
o AABB Comunidade de forma 
plena.

Marcos Tavares sempre 
acreditou no papel social das 
AABBs, motivo pelo qual enten-

CESABB Ceará e 
AABB Comunidade:
uma integração inspiradora

Por    Pedro Ângelo Cantanhede

dia que o AABB Comunidade não 
era benevolência e sim compro-
misso altruísta dos clubes. 

Após perceber um desco-
nhecimento da estrutura orga-
nizacional por parte de alguns 
Dirigentes de AABBs e de Coor-
denadores Pedagógicos, Mar-
cos resolveu estreitar os víncu-
los com a participação conjunta 
desses agentes nas reuniões do 
CESABB-CE. A ideia se mostrou 
um sucesso, e percebeu-se o 
início de um fortalecimento de 
ações nos Programas, com to-
das as partes se vendo como 
parceiros.

O estreitamento de vínculos 
repercutiu e os Coordenadores 
Pedagógicos passaram a ser, 

na figura do Presidente do CE-
SABB Ceará, alguém de grande 
familiaridade e confiança. Ele 
destaca que essa proximidade é 
de extrema importância e o es-
timula a continuar fazendo seu 
papel.

“Ter a oportunidade de um 
contato direto com os educan-
dos e perceber a transformação 
que o Programa realiza em suas 
vidas nos incentiva a continuar a 
busca por ações que aprimorem 
o AABB Comunidade em nosso 
estado”, afirmou Marcos.      

Para a Coordenadora do 
AABB Comunidade Baturité, Eli-
sabeth Silva, Marcos é “o pai do 
Programa no Ceará”. “Só quem 
acompanha de perto consegue 
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ter noção da paixão dele pelo 
AABB Comunidade. Ele sempre 
batalhou muito, mesmo com 
todas as adversidades pes-
soais, para que tudo estivesse 
de acordo com os parâmetros 
pedagógicos”, destacou.

“Tem horas que não con-
sigo o ver apenas como uma 
pessoa ligada a um órgão, mas 
sim como alguém que está, em 
todos os momentos, totalmen-
te envolvido com o Programa. 
Desde quando eu o conheci, há 
20 anos, me identifiquei muito, 
pois ele é um apaixonado pelo 
AABB Comunidade. Ele ama 

esse Programa de uma forma 
que eu nunca vi igual”, exaltou 
Elisabeth.

Essa integração resultou na 
ideia da realização de um mo-
mento de confraternização e 
crescimento entre educandos e 
Educadores. Foi assim que sur-
giu o Encontro de Educandos 
do Programa Integração AABB 
Comunidade, que foi realizado 
pela primeira vez em dezembro 
de 2005, e já caminha para a 14ª 
edição, que acontecerá em Rus-
sas, ainda em 2019.

O evento tornou-se o pon-
to alto do Programa no Ceará, e 
passou a repercutir em outros 
estados, fazendo com que inte-
grasse a programação oficial da 
FENABB. 

Sobre sua influência no fun-
cionamento do AABB Comuni-
dade em todo o Ceará, Marcos 
se mostra satisfeito. “Considero 
um presente a oportunidade de 
contribuir com um Programa 
que investe na educação e par-
ticipação da escola, família e da 
sociedade na vida dos educan-
dos. É um processo que faz a 
diferença e repercute de forma 
integral na vida de tantas crian-
ças e adolescentes”, finalizou.

Marcos Tavares em reunião com os Coordenadores do AABB Comunidade do Ceará
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