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Caro educador social,
“Pensar uma escola que não muda, que não se transforma, ou que só muda
sob efeito de intervenções externas é inconcebível”.*
Ao completar 25 anos de existência, o Programa Integração AABB
Comunidade está passando por uma ampla transformação.
Uma transformação sustentável, porque as bases são fortes o suficiente para
acomodar as mudanças propostas e em implementação, todas orientadas
para dar mais qualidade ao Programa, por meio de pactos bem alinhavados,
melhorias na gestão e aprimoramento da atuação dos educadores.
Uma transformação necessária, porque não é possível avançar, evoluir, se
não são atendidas as novas demandas da sociedade, especialmente as das
crianças, dos adolescentes e de suas respectivas famílias.
Uma transformação concebível, porque é resultante do diálogo com
os coordenadores pedagógicos e educadores sociais do Programa, que
participaram do levantamento de aspectos que demandam aprimoramento,
da construção do projeto político pedagógico e da elaboração do perfil do
educador social, dentre outras iniciativas.
É com espírito democrático, cooperativo e solidário que anunciamos essa
transformação, conscientes de que ela somente se concretiza na prática
de cada educador que se curva para, juntamente com as nossas queridas
crianças e adolescentes, construir um mundo mais justo e de oportunidades
melhores distribuídas.
Contamos com você!
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AABB Comunidade
de cara nova!
Completados 25 anos de existência, em 2012, o Programa
Integração AABB Comunidade está passando por uma
expressiva renovação. As mudanças possibilitarão avanços
na qualidade do Programa e melhor atendimento do público
de interesse, cerca de 50 mil crianças e adolescentes, e
respectivos educadores.

Outra mudança que favorecerá a gestão e a qualidade
do Programa é a alteração do prazo de vigência dos
convênios. Os convênios, com vigência de 4 anos,
terão sua renovação sempre coincidindo com o
período de gestão dos municípios, ou seja, com o
mandato do prefeito em questão.

Dentre as principais mudanças, destacam-se:

“Procuramos fazer o melhor pelos educandos e
educadores, afinal, temos consciência da importância
do Programa nas comunidades onde o mesmo
funciona. Por isso, continuaremos trabalhando
para fazer desta grande iniciativa social um projeto
realmente impactante, que faça a diferença nas vidas
das crianças e adolescentes atendidos”, disse o vicepresidente Socioeducativo da FENABB, Marcelo Paim.

- Iniciativas destinadas a tornar o Programa mais
atraente para os adolescentes.
- Foco na inclusão socioprodutiva.
- Atualização do Curso de Formação Inicial oferecido ao coordenador pedagógico e aos educadores.
- Disponibilização de materiais didático-pedagógicos que facilitem a atuação dos educadores.
- Maior atenção e integração com os diversos
atores que facilitam as atividades do Programa.

A mesma opinião é compartilhada pela gerente de
divisão da FBB, Germana Augusta Macedo. “Nossa
ideia é fortalecer o Programa AABB Comunidade
e torná-lo cada vez mais atrativo e dinâmico. Para
isso, continuaremos empenhados na qualificação e na
construção de novas alternativas, principalmente em
função do novo desafio de dar efetividade ao foco na
inclusão socioprodutiva”, afirmou Germana.
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Projeto Político
Pedagógico do Programa
Veja os principais aspectos do nosso
PPP, construído com a colaboração
de educadores de todo o país
Conceito
O Programa Integração AABB
Comunidade consiste em
uma proposta socioeducativa
que integra família, escola e
comunidade.
Público de interesse
Crianças e adolescentes
com idade entre 6 e 18 anos
incompletos, estudantes da
rede pública de ensino.
Educadores sociais.
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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 das boas
práticas
Gestão participativa e integrada

Objetivo geral
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 de
educadores sociais.

Prática pedagógica
A prática pedagógica do
Programa Integração 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.
Assim, traduz-se em métodos
didático-pedagógicos que:
Contemplam abordagens
multirreferenciais.
Consideram a complexidade
dos temas estudados, tratandoos de forma interdisciplinar.
Despertam a curiosidade, a
vontade de conhecer.
Valorizam o diálogo entre
os sujeitos – educadores e
educandos.
Possibilitam reflexões e ações
permeadas pela criticidade.
Reconhecem e respeitam a
diversidade.
Resultam em aprendizagens
significativas.

Macrocampos do conhecimento

Metodologia

Os temas propostos para
estudo harmonizam-se com
o currículo da escola formal
e estão distribuídos nos
seguintes macrocampos do
conhecimento:

A aprendizagem é construída
a partir de procedimentos
operatórios como a
observação, a experimentação,
a comparação, a análise e a
síntese. Esses procedimentos
são desenvolvidos em
diferentes atividades, muitas
vezes organizadas na forma
de projetos de trabalho
ou resolução de situaçõesproblema

Acompanhamento pedagógico
Matematização.
Acompanhamento pedagógico
Leitura e escrita.
Cuidado socioambiental.
Esportes e jogos.
Direitos humanos e cidadania.
Cultura e artes.
Comunicação e tecnologia da
educação.
Saúde integral.
Trabalho e protagonismo.

Importante!
Para dar conta da dinamicidade
do Programa o Projeto
Político-Pedagógico precisa
ser frequentemente
atualizado. Portanto, é
um documento que está
sempre em construção,
refletindo as demandas das
crianças e adolescentes,
os avanços na gestão do
Programa, o aprimoramento
das competências dos
educadores e a sedimentação
de princípios, marcos legais e
teóricos.
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Novidades no Programa AABB
Comunidade em 2013
O Programa Integração AABB Comunidade traz muitas novidades em 2013.
Sem romper com o objetivo, o conceito e os princípios que sustentaram as
ações realizadas ao longo de 25 anos de atividades desenvolvidas, a ideia é
trazer mais qualidade e valor ao Programa. Confira as principais delas:
Elaboração, em conjunto com os educadores, do Projeto Político-Pedagógico.
Revisão do Caderno de Procedimentos.
Atualização do Curso de Formação Inicial.
Disponibilização de plataforma de Educação a Distância.
Oferta do Curso de Introdução ao Programa Integração AABB Comunidade,
para ambientação no Programa.
Oferta do Curso de Psicologia do Desenvolvimento Humano.
Organização dos temas para estudo em macrocampos do conhecimento.
Oferta de Cadernos de Oficinas, um para cada macrocampo do conhecimento,
com sugestões de atividades a serem trabalhadas pelos educadores.
Remodelagem dos uniformes, trazendo uma proposta mais atual e atraente para
as crianças e adolescentes.
Criação da figura do auxiliar administrativo.
Elaboração de perfil e matriz de competências para o coordenador pedagógico,
educador social e auxiliar administrativo.
Revisão do modelo de Planejamento Pedagógico Anual, otimizando a elaboração
e uso.
Elaboração do Planejamento Estratégico de Comunicação 2013-2106.
Remodelagem do Sistema Integrado de Gerenciamento – Siga, possibilitando
uma gestão mais eficiente e ágil.

Novidade no site
do Programa
O portal do Programa AABB Comunidade
(www.aabbcomunidade.org.br) agora conta com
uma novidade: o menu “Comunicados 2013”.
No local, localizado à esquerda do site, serão
publicadas orientações de cunho administrativo
e pedagógico aos educadores / coordenadores.
As mensagens disponibilizadas nesse espaço,
necessariamente, são enviadas por e-mail às
AABBs que mantêm o Programa.
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Um ENCAD diferente:
no Ceará, educadores
também participam

Compartilhe o seu
blog conosco!
O Programa AABB Comunidade de
sua cidade mantém algum Blog com
informações sobre as atividades
desenvolvidas ao longo do ano? Se
a resposta for sim, envie o endereço
para gesec@fenabb.org.br para
que possamos divulgá-lo em nosso
site:www.aabbcomunidade.org.
br%menu à ESQUERDA %Blogs.
caso o seu Programa ainda não
possuA um Blog, saiba que é muito
simples criar um. No site http:%%br.
wordpress.org%

você

encontra

altas dicas sobre como criar um. E
então, gostou da ideia?

Foi realizado, nos dias 21, 22 e 23 de março, em Fortaleza
(CE), o Encontro de Administradores de AABBs do estado do
Ceará (ENCAD). O grande diferencial deste ENCAD é que
ele também reúne coordenadores do AABB Comunidade. A
ideia é fortalecer o Programa nas AABBs onde ele é realizado
e, para isso, nada melhor do que promover a integração entre
presidentes dos clubes e coordenadores.
O gerente da área socioeducativa da FENABB, Daniel Martins
de Carvalho, participou do encontro no dia 22, quando teve a
oportunidade de apresentar os planos de ação do Programa
para 2013, esclarecer dúvidas e mostrar algumas iniciativas
de fortalecimento da prática pedagógica, como os Cadernos
de Oficinas que conterão propostas de atividades a serem
desenvolvidas com os educandos.
“A iniciativa de reunir os coordenadores e os gestores das AABBs
em um único encontro anual é muito boa e poderia ser levada
aos outros estados, sobretudo porque isso fortalece o Programa
lá na ponta, alinha estratégias e metas e coloca a AABB no centro
da questão”, explicou Daniel.
Na avaliação de Marcos Tavares, presidente da AABB Fortaleza
(CE), a presença do gerente Socioeducativo da FENABB foi um
diferencial. “Ele pôde apresentar como se darão as mudanças
do Programa este ano, como questões relacionadas à renovação
com o parceiro local, inovações na capacitação dos educadores,
foco que será dado aos adolescentes, entre outros assuntos que
estavam gerando grandes expectativas”, disse.
A FENABB estava representada pelo presidente Haroldo
Vieira e pelo vice-presidente Waldyr Peixoto. Também
marcaram presença o presidente do CESABB-CE,
Melquíades de Oliveira; o gerente da DRS, representando
a SUPER Estadual, Tarcísio Gerotto, e o gerente de
unidade da CASSI, Paulo Felix.
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Que tal compartilhar suas experiências
vividas no Programa?
Ei, você aí... que tal compartilhar suas experiências vividas no Programa
AABB Comunidade conosco, para que possamos divulgá-la no Jornal
do Educador?
Seja você educando, coordenador, educador ou mesmo alguém que
já colaborou com o Programa em um determinado momento e queira
dividir conosco suas experências.
Envie suas experiências para o e-mail fenabb@fenabb.org.br. Será um
prazer publicá-la!

Envio de Práticas
Pedagógicas
Se você realiza alguma prática pedagógica que considere
interessante, que tal dividi-la com os demais educadores?
Faça isso enviando a atividade para o e-mail institucional da
Gerência Socioeducativa da FENABB: gesec@fenabb.org.br.
Depois de reunir os materiais encaminhados pelas AABBs,
o objetivo é selecionar as melhores ações e disponibilizá-las
para o público a cada edição do Jornal do Educador.
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1° turma do Curso do Educador
Social do AABB Comunidade

A FENABB ofereceu, entre os dias 1° e 5 de julho, o Curso
do Educador Social do Programa AABB Comunidade,
destinado à capacitação de educadores para atuar junto
às crianças e adolescentes atendidos pelo Programa.
Essa primeira turma teve como público funcionários
da FENABB e da FBB, representantes da Cooperforte,
Bancorbrás e AABB Brasília, além de educadores da
capital e de Anápolis (GO).
As aulas foram ministradas na própria Federação pelas
educadoras do Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC
de São Paulo (NTC/PUC-SP) Graziella Graciani e Márcia
Guerra, acompanhadas pela professora Stela Graciani, atual
coordenadora do Núcleo. Ao todo, 20 pessoas participaram
das oficinas ministradas ao longo desses cinco dias.
A abertura do curso contou com a presença do presidente
da FENABB, Haroldo Vieira, acompanhado pelo vicepresidente da área Socioeducativa, Marcelo Paim. A
gerente da área de Educação e Tecnologia Inclusiva da FBB,
Germana Macena, e o coordenador nacional do Programa,
Daniel Carvalho, também estiveram presentes.
Germana falou sobre o início das atividades do Programa
nas diversas AABBs do Brasil, mostrando o quanto o
treinamento ali proposto seria útil para o aprimoramento
das atividades desenvolvidas com os educandos. “Daqui
para frente, o Programa vai ser sempre repensado e
melhorado por todos nós”, disse. Paim, por sua vez,

lembrou que também é um educador social. “Eu fiz um
curso semelhante em 2001, em Divinópolis (MG), e sei o
quanto essas formações são importantes pra todos que
trabalham na AABB”.
“Em todas as áreas da vida, o desenvolvimento só vem
com o aprendizado, daí a importância desse curso.
Também vale ressaltar a competência das educadoras do
NTC/PUC-SP que, com suas experiências, acrescentam
em muito na capacitação dos educadores do Programa”,
disse Haroldo. O presidente da FENABB também fez
questão de frisar que o Programa Integração AABB
Comunidade é, hoje, um dos maiores e mais bem
estruturados programas sociais do Brasil.

Programação

Entre os temas trabalhados no curso estavam:
análise de conjuntura e concepções de educação,
com enfoques na pedagogia social e no pensamento
freiriano; desenvolvimento humano e direitos humanos,
marcos legais, família, educação, trabalho e garantias
dos direitos da criança e do adolescente; gestão do
planejamento e práticas pedagógicas, Sistema Integrado
de Gerenciamento (Siga), entre outros.

Validação

A validação do curso foi feita em Baturité (CE), entre
os dias 12 e 16 de agosto, e contou com a presença
de 22 educadores.
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Horta faz sucesso no Programa em
Santo Antônio da Patrulha (RS)

Com o objetivo de incentivar a
boa alimentação, educadores do
Programa em Santo Antônio da
Patrulha (RS) desenvolveram, em
2012, o Projeto Horta Orgânica.
Nele, os educandos são ensinados
a cultivar hortaliças numa estufa
e, após, a retirada do que será
usado na AABB, eles distribuem
a produção entre as escolas do
município. O projeto funciona na
antiga Escola Agrícola da cidade.
A ideia de montar uma horta
orgânica veio após a produção de
duas mini-estufas para uma feira
de ciências. Os alunos gostaram
10 • FENABB • www.aabbcomunidade.org.br

de produzir os alimentos e, como
o projeto era muito bom, ganhou
recursos da Secretaria Municipal
de Educação para a confecção de
uma horta com capacidade para
cultivo de 300 pés de alface. “Os
alunos aprendem a cultivar a terra
e ainda são incentivados a ter uma
alimentação saudável”, explicou a
coordenadora pedagógica Sônia
Maria Barcellos Migliavaca.
Mas nem só de alface vive a horta.
Hoje são produzidos: rabanete,
repolho, couve, salsa, cebolinha,
beterraba, brócolis além da alface
lisa, americana e crespa. O cultivo

gera um benefício gigantesco para a
comunidade, já que as hortaliças são
distribuídas para escolas de ensino
fundamental.
“Todo o AABB Comunidade é muito
gratificante. O Programa atende
crianças que estavam em situação de
vulnerabilidade social, e as oferece
uma nova visão de mundo, mostrando
outras realidades, fazendo com que
elas aproveitem melhor o tempo
livre e essa oportunidade que cada
um tem de servir, como no caso
da horta orgânica, é um diferencial
muito grande para nós”, comentou
o presidente do clube Max Oliveira.

Este espaço é destinado a sugestões,
comentários e questões apresentadas
pelos educandos.

“Eu me sinto feliz, lá eu aprendo a
conviver com as diferenças, aprendo a
praticar esportes e a me alimentar bem.”

“Me sinto muito bem. Quando eu acordo a
primeira coisa que penso é ir para o programa. Gosto muito de ver as minhas professoras
e tenho muita energia para brincar. Adoro o
lanche que é servido. Brinco com meus colegas
e me sinto muito feliz.”

João Claúdio Gomes Bueno Arantes
09 anos, no Programa desde 2012

Thircyle Helem C. Martins
13 anos, no Programa desde 2011

“Eu me sinto muito bem participando do AABB
Comunidade. Tenho sorte em participar desse
maravilhoso Programa.”
Flávio de Castro Lima Pimenta
12 anos, no Programa desde 2011

“Bom, eu acho o programa AABB Comunidade
muito bom, por que lá a gente pratica esportes, se alimenta bem e as professoras nos ajudam
a fazer os trabalhos da escola. Eu gosto muito do
Programa.”

“...a gente desenvolve habilidades esportivas, tem aulas de
violão e de artes. Lá eu aprendo a ser educada...”
Maria Laura Castro Lima Pimenta
10 anos, no Programa desde 2011

Thallys Amaral de Souza
12 anos, no Programa desde 2011

Estimule a participação das crianças e adolescentes.As colaborações deverão ser
enviadas para o e-mail gesec@fenabb.org.br, com o seguinte assunto: Jornal do
• www.aabbcomunidade.org.br
Educador e Espaço do Educando...(todas as edições deverão fechar com essaFENABB
frase)
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Você ﬁnancia a casa
própria agora e só
começa a pagar
daqui a 6 meses.

Tem muita gente dizendo que aprova
seu crédito. Mas e você? Aprova as
condições que te oferecem? Com o
crédito imobiliário do Banco do Brasil,
você realiza o sonho da casa própria com
as melhores condições: ﬁnanciamento
das despesas de cartório e ITBI,
desconto por pontualidade e ainda
pode escolher um mês do ano para
não pagar a prestação.
Banco do Brasil. Bom pra todos.

bompratodos.com.br
Central de Atendimento BB 4004 0001 ou 0800 729 0001 • SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 • Deﬁciente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088

Crédito
sujeito
a aprovação cadastral e demais condições do produto.
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Durante o período de carência serão cobrados juros, seguros e tarifas de administração do contrato.

