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Caro educador social,
Chegamos ao final de 2013. Um ano de muitas mudanças e realizações no AABB
Comunidade. Mudanças e realizações mais claramente percebidas pelas AABBs que
saíram na frente e já estão funcionando a todo vapor.
Dentre essas mudanças, destacamos a atualização do Curso de Formação Inicial, que
agora recebe o nome de Curso Educador Social AABB Comunidade – um curso que tem
como objetivo principal o pleno conhecimento, por todos os educadores, dos objetivos,
princípios, marcos teóricos e orientações pedagógicas, entre outras questões, que são
fundamentais para a qualidade do Programa. Um curso que favorece a realização do
Programa da forma em que ele foi concebido.
Nas pesquisas e estudos que precederam às ações de redesenho do Programa, um ponto
que percebemos como crítico é o direcionamento dado às atividades desenvolvidas
nas AABSs. Em um extremo, temos AABBs em que o Programa parece uma extensão da
escola formal, seja no que diz respeito à prática pedagógica, seja com relação ao uso
dos tempos e espaços escolares. Em outro extremo, há AABBs em que o Programa se
volta, exclusivamente, para as atividades esportivas e artístico-culturais, afastando-se
de seu objetivo principal e dos objetivos da escola formal.
Contudo, há AABBs em que o Programa assume a sua verdadeira identidade e mostrase aderente ao seu propósito, favorecendo a promoção do desenvolvimento integral
de crianças e adolescentes por meio de ações educacionais que propiciam a inclusão
socioprodutiva e ampliam a consciência cidadã.
É essa identidade e essa aderência que queremos buscar com a colaboração de todos
vocês.
Queremos educadores capacitados para realizar o Programa aproveitando bem os
espaços das AABBs – piscinas, quadras esportivas, campos de futebol, jardins, bosques
– e de suas respectivas comunidades – praças, museus, parques, entre outros.
Queremos educadores que façam do mundo a sala de aula, mas não se esqueçam
de que as ações do Programa são educacionais e devem favorecer a melhoria do
desempenho escolar.
Queremos educadores que criem um ambiente feliz, lúdico, divertido, mas um ambiente
de aprendizagem.
Esperamos recebê-los com entusiasmo e energia em 2014.
Dan Carvalho
Gerência de Desenvolvimento de Pessoas - GEDEP
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Concurso Socioambiental:
26 AABBs se inscreveram
É com grande satisfação que comunicamos a inscrição de 26 AABBs no Concurso
Socioambiental. Com objetivo de estimular, disseminar e valorizar a implementação
de iniciativas relacionadas a temas socioambientais, bem como difundi-las junto
às AABBs, reconhecendo os projetos de qualidade técnica e de aplicabilidade no
Sistema, o tema deste ano foi Consumo Consciente e Consumo Inteligente.

Comissão julgadora

CONCURSO
SOCIOAMBIENTAL
FENABB - 2 0 1 3

A comissão julgadora desta edição foi composta pelo assessor da FENABB Herculano
Cunha; o representante da Unidade de Desenvolvimento Sustentável do BB, Rogério
F. Dias; assessor sênior da Fundação (FBB) Rodrigo Octávio Lopes Neves; doutora
em Desenvolvimento Sustentável pela UnB, Therése H. Gatti e mestre em Ciências
Florestais, também pela UnB, Loureine Rapôso Oliveira Garcez.

AABBs que encaminharam projeto

Anápolis (GO), Brasília (DF), Caraúbas (RN), Currais Novos (RN), Frutal (MG), Gandu
(BA), Ipiaú (BA), Itanhomi (MG), Itaqui (RS), Jequié (BA), Joinville (SC), Jussara (GO), Marau (RS), Parelhas (RN), Peçanha
(MG), Porto Nacional (TO), Quixeramobim (CE), Rancharia (SP), Rolim de Moura (RO), Santo Ângelo (RS), São José do
Cedro (SC), São Miguel do Oeste (SC), São Paulo (SP), São Pedro do Ivaí (PR), Sumaré (SP) e União dos Palmares (AL).

Premiação
Os três primeiros colocados receberam premiação em dinheiro:
1° Lugar: R$ 7.000,00 + até R$ 10.000,00 para replicação/divulgação do projeto;
2° Lugar: R$ 5.000,00;
3° Lugar: R$ 3.000,00.

Resultado
O primeiro lugar ficou com a
AABB Marau (RS), com o projeto
“Planejamento e Gestão Ambiental
da AABB Marau, visando o consumo
Consciente e Inteligente”. Em
seguida veio a AABB São Paulo (SP),
que encaminhou o projeto “Recicla
AABB-SP”. O terceiro lugar foi para
a AABB Itaqui (RS) com o projeto
“Criança consciente, consumo
inteligente – 1º Natal Sustentável”.

Representantes da AABB Marau (RS) e demais vencedores
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Uniforme do Programa de cara nova

Educandos de Santa Cruz do Sul (RS) com o novo uniforme do Programa

Educadores e educandos do Programa AABB
Comunidade iniciaram as atividades nesse segundo
semestre com um novo uniforme. Nas cores azul,
branco e amarelo, padrão Banco do Brasil, ele contempla
duas bermudas ou shorts-saia (ou uma bermuda para
o kit uniforme inverno); uma calça (ou duas para o kit
uniforme inverno); duas camisetas de manga curta ou
uma camiseta de manga curta e uma camiseta sem manga;
um casaco de moletom; um cardigã (somente para o kit

uniforme inverno); um boné ou chapéu; dois pares de
meias brancas lisas (sem estampa); um par de tênis com
amortecimento próprio para atividades esportivas; uma
mochila; um par de chinelos de dedo; uma toalha de
banho, além de materiais de higiene.
Kit natação
AABBs que possuem piscina automaticamente recebem
esse kit contendo uma sunga ou maiô + touca.

Curso de Introdução ao Programa AABB Comunidade
A FENABB e a FBB têm a alegria de comunicar que,
a partir de março de 2014, será disponibilizado o
Curso Introdução ao Programa AABB Comunidade.
Desenvolvido para todos os educadores e coordenadores
do Programa, ele será realizado a distância pelo site:
educativa.fenabb.org.br/moodle.
O curso apresenta o Projeto Político Pedagógico
(PPP) do Programa, com enfoque em assuntos como:
Instituidores e parceiros e outros atores; Conceito;
Público; Histórico; Princípios; Marco referencial; Marcos
legais; Marcos teóricos; Metodologia; Macrocampos
do conhecimento; Organização do tempo e espaço;
Novas tecnologias aplicadas à Educação; Planejamento
Pedagógico; Acompanhamento e avaliação dos
educandos; Monitoramento e avaliação do Programa,
entre outros.
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Mais informações serão disponibilizadas em breve no
www.aabbcomunidade.org.br.

Página do curso na internet

Curso Educador Social
AABB Comunidade
A FENABB ofereceu, entre os dias
1° e 5 de julho, o Curso Educador
Social
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, AABB
Brasília e educadores da AABB
Anápolis (GO).
Depois dessa capacitação, foram
realizados mais três cursos. Em
Baturité (CE), de 12 a 16 de agosto,
com a participação das AABBs
de Canindé (CE) e Limoeiro do
Norte (CE), outro em Tobias
Barreto, de 23 a 27 de setembro,
com educadores de Boquim
(SE) e Lagarto (SE) e a última em
Divinópolis (MG), de 21 a 25 de
outubro, com as AABBs de Pedro
Leopoldo (MG) e Pitangui (MG).
“Essas
iniciativas
são
importantes para aperfeiçoar
as ações desenvolvidas com os
educandos, por isso, ressaltamos
a importância dos educadores
sempre participarem do Curso.
Nesse aspecto, para que isso
aconteça e para que não tenhamos
dificuldades em formar novas
turmas, cada parceiro deve estar
ciente de suas responsabilidades.
A FENABB arca com todas
as despesas dos educadores
ministrantes (os da PUC-SP) e
com a alimentação dos educadores
do Programa participantes. A
Prefeitura/Parceiro
local
fica
com a parte do transporte e da
hospedagem dos educadores
das cidades envolvidas”, afirmou
Daniel, coordenador do Programa.

PROGRAMAÇÃO
Entre os temas trabalhados nos cursos estavam: análise de conjuntura
e concepções de educação, com enfoques da 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.

Convênio de Cooperação financeira
III - Da convenente:
Item “h” - Arcar com as despesas de transporte, alimentação e
hospedagem decorrente de eventos de capacitação
propostos pela FENABB e FUNDAÇÃO, referentes aos
educadores incorporados ao Programa em substituição
aos que compunham o quadro original.
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Programa AABB Comunidade
terá Cadernos de Oficinas
Uma das grandes novidades para o AABB Comunidade em 2014 será a disponibilização dos Cadernos de Oficinas. Trata-se de
material didático especialmente elaborado para auxiliar os educadores na condução das atividades do programa. Entre outras
coisas, esses Cadernos contêm dicas de atividades recreativas e pedagógicas que podem ser trabalhadas durante o ano.
“Esse material será disponibilizado aos coordenadores e educadores, na internet, como forma de orientar e inspirar a prática
pedagógica nos diversos macrocampos do conhecimento contemplados pelo Programa”, explicou o gerente que coordena o
Programa, Daniel Martins.

Abaixo, veja alguns cadernos que serão disponibilizados:

Cultura e artes
Terá conteúdos referentes às diferentes expressões culturais
e artísticas – literatura, cinema, teatro, música, dança, pintura,
escultura, entre outras –, que favoreçam a sensibilidade, a
percepção, a reflexão e a imaginação.

Cuidado socioambiental
Fará a apresentação de conteúdos afetos às interações sociais
que favoreçam uma relação harmoniosa com o outro e com
o meio ambiente, considerando os aportes das ciências da
natureza em seus elementos físicos, químicos e biológicos,
por meio do trabalho, da ciência, da arte e da tecnologia.

Direitos humanos e cidadania
Trará atividades para a apresentação de conteúdos
relacionados aos direitos humanos e ao exercício da cidadania,
que favoreçam interações sociais saudáveis e uma atuação
responsável e crítica nos diversos espaços sociais – escola,
família, clubes, grupos de amigos, entre outros.
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Trabalho e protagonismo
Terá conteúdos que favoreçam a compreensão do mundo do
trabalho como atividade produtiva, seja o trabalho doméstico,
o trabalho autônomo, o emprego ou o voluntariado,
favorecendo o conhecimento das diversas possiblidades de
trabalho e os mecanismos para inserção profissional.

Saúde integral
Apresentará atividades para explorar conteúdos que abordam
a saúde como estado de completo bem-estar físico, mental
e social e não apenas como ausência de doença, realçando
que esse estado resulta da construção permanente de cada
indivíduo e da coletividade.

Acompanhamento pedagógico
– Leitura e escrita

Acompanhamento pedagógico
– Matematização

Conterá atividades para a apresentação de conteúdos
necessários ao domínio da língua, oral e escrita, que
favoreçam a comunicação, o acesso à informação, a
expressão, o compartilhamento de ideias e visões de
mundo e a produção de conhecimento, decorrendo
em participação social efetiva.

Trará atividades para a apresentação de conteúdos
relacionados à matemática, apresentados em
contextos que tenham significado para o educando,
favorecendo o desenvolvimento do raciocínio e a
resolução de problemas da vida cotidiana.

Comunicação e tecnologia da informação

Esportes e jogos

Apresentará conteúdos relacionados aos principais
meios, processos e sistemas de comunicação,
contemplando as linguagens falada e escrita, a
comunicação não verbal – expressão corporal e
imagens – e as novas tecnologias da informação –
televisão, internet, telefonia celular, entre outras.

Conterá atividades para a apresentação de conteúdos
relacionados a esportes e jogos, que incorporem à
dimensão biológica as dimensões afetiva, cognitiva
e sociocultural.
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Em Serrinha (BA), educandos vão ao teatro
A parceria entre a AABB Serrinha (BA) e a Cia de Teatro
CARASO, dirigida pelo teatrólogo Fernando Peltier,
proporcionou aos educandos do Programa AABB
Comunidade local um momento bastante lúdico, no dia
1° de agosto, com a presença deles no espetáculo “A
Galinha Pintadinha e os Ovos de Ouro”.
A ação, fora do espaço da AABB, além de ter
proporcionado uma atividade cultural às crianças e
aos adolescentes atendidos, ainda contribuiu para a
integração deles com alunos de outras escolas.

AABB Maceió (AL)
fecha acordo para
inaugurar telecentro

McDia Feliz leva
alegria aos educandos
de Linhares (ES)

Uma parceria entre a AABB Maceió (AL) e o Governo
de Alagoas, através da Secretaria da Ciência, Tecnologia e
Inovação (Secti), resultou em um telecentro, inaugurado
no dia 24 de agosto, que deverá beneficiar moradores da
região onde fica a sede do clube e educandos do Programa
AABB Comunidade.
As entidades escolhidas para receberem esses telecentros
são organizações não-governamentais (ONGs), pontos de
cultura e associações comunitárias, selecionadas em chamada
pública, no ano de 2009 que, em contrapartida, disponibilizam
espaço adequado para funcionamento dos telecentros.
No caso da AABB Maceió, a mesma presta um importante
serviço de inclusão social à comunidade local com o
desenvolvimento, há 16 anos, do AABB Comunidade.
Hoje, o Programa atende 340 educandos em situação
de vulnerabilidade social, com idades entre 6 e 18 anos,
incompletos. O telecentro do clube terá 11 computadores,
impressora, internet e um monitor para orientação do
uso dos equipamentos.

No dia 31 de agosto, toda a rede de fast food McDonald’s
organizou o McDia Feliz. Em Linhares (ES), crianças e
adolescentes do AABB Comunidade local participaram
da ação e, juntamente com educandos de outros
projetos sociais, lotaram a praça da alimentação do
Shopping Pátio Mix.
No Espírito Santo o lema da campanha foi “Troque 1 Big
Mac por Sorrisos” e a entidade beneficiada foi a ACACCI
- Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil. Além
do Programa, também estiveram presentes alunos do
Centro Linharense de Amigos do Menor, Sociedade
Pestalozzi, Centro Juvenil Salesiano, Meninos da Terra,
Lar Batista, Conselho Tutelar e Lar dos Meninos e
Meninas de Linhares.
McDia Feliz
Em 2013, o McDia Feliz completou 25 anos de realização
no Brasil. Coordenado pelo Instituto Ronald McDonald,
é considerada a maior campanha, do país, em prol de
crianças e adolescentes com câncer.
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AABB Comunidade Montes Claros (MG)
ganha nova sede
Educandos e educadores do Programa AABB Comunidade
Montes Claros (MG) ganharam um presente, dia 30 de
agosto: uma nova sede. O espaço, construído para melhor
atender as atividades desenvolvidas com os cerca de 400
crianças e jovens, conta com salas arejadas, refeitório e
espaço para oficinas.

pois ações como essa são benéficas, não apenas para a AABB
ou para o Banco do Brasil, mas para toda a sociedade”,
afirmou o presidente do clube, Mauro Almeida Rodrigues.

A nova sede, feita com recursos próprios do clube, abriga
quatro salas amplas, banheiros individualizados, cozinha,
sala para os educadores e uma para o coordenador, além de
um almoxarifado. Os educandos continuarão tendo acesso
integral às dependências do clube, como quadras, campo de
futebol, piscina e quiosques. O prefeito Rui Adriano Muniz
esteve presente no ato.
“Há dois anos, quando assumimos a gestão do clube,
começamos a articular um plano-diretor. A primeira obra
desse plano contemplava o Programa e, agora, conseguimos
concluir essa etapa. Isso pra nós é motivo de muita alegria,

Projeto Família beneficia familiares de
educandos em Mutuípe (BA)
Um dos objetivos mais relevantes do
Programa AABB Comunidade é, além
de contribuir com a formação plena dos
educandos, também fortalecer as famílias
das crianças e adolescentes atendidos.
Pensando nesse viés, educadores de
Mutuípe (BA) realizaram, no dia 13 de
setembro, a 1ª edição do Projeto Família.
O objetivo da ação foi proporcionar
conhecimentos teóricos e práticos que
resultem numa melhora da renda familiar.
Nesse dia, 17 famílias participaram da
Oficina de Acarajé.
Na ocasião, os participantes aprenderam
todo o procedimento para a produção do
acarajé e, ao final da atividade, foi sorteado
um kit com os materiais para a produção
do acarajé. Os materiais utilizados na
execução do projeto foram adquiridos
com apoio de comerciantes e locais.
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Educandos de Assaí (PR) iniciam as aulas do Projeto Mídia
Adolescentes atendidos no Programa AABB Comunidade Assaí (PR) iniciaram, no dia
19 de setembro, as aulas do Projeto Mídia, que tem como objetivo integrar ferramentas
de comunicação no processo de ensino aprendizagem. A iniciativa, desenvolvida pelo
professor Paulo Roberto Moreira, oportuniza aos educandos maior acesso a conteúdos
audiovisuais, permitindo, entre eles, novas formas de interação.
Nessa etapa, os 14 alunos beneficiados com o Projeto estão aprendendo técnicas
na área de produção de vídeos: conhecendo a câmera, criando os próprios vídeos,
fazendo animações e edições, entre outras atividades correlatas. As aulas são realizadas
sempre às quartas-feiras e tem duração de uma hora.

Semana do Idoso movimenta a cidade de Lucélia (SP)
O dia do idoso é celebrado, anualmente, no dia 1º de outubro. Em Lucélia
(SP), as ações alusivas à data começaram um pouco antes, 25 de setembro,
como parte da “Semana do Idoso”. Nesse dia, educandos e educadores
do Programa local participaram de uma passeata pelo centro da cidade.
A Semana é uma iniciativa de vários órgãos da cidade e tem por finalidade
promover a inclusão social e defender a ampla garantia dos direitos dos
idosos. A passeata, contou, também, com a participação do Lar dos
Idosos, do Centro de Convivência do Idoso, além de alunos de escolas da
cidade e moradores.

AABB Comunidade Rio Pardo (RS)
participa da Campanha Toque pela Vida
O Programa AABB Comunidade Rio Pardo (RS), idealizador da Caminhada
Toque pela Vida, uma iniciativa que visa a prevenção do câncer de mama
realizou, no dia 22 de outubro, mais uma edição do evento. Desta vez, a
ação foi em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer.
“Desde 2010 temos realizado ações nesse sentido e, este ano, tivemos
a participação de diversas entidades, escolas e outros segmentos da
comunidade, todos com balões rosa, camisetas, brincos e pulseiras e
materiais alusivos à atividade”, explicou a coordenadora Roselane Magali
Pedrozo.

Alto Araguaia (MT) comemora 75 anos de história
Homenagens a fatos que retrataram a história; os recursos naturais; os projetos sociais; as escolas; entidades e sua gente. Todos
esses temas foram abordados por meio de faixas e cartazes durante o Desfile Cívico do aniversário do município de Alto Araguaia
(MT), comemorado no dia 26 de outubro. A cerimônia, organizada pela prefeitura local, foi realizada na Avenida Carlos Hugueney,
no período da manhã, e contou com a participação de educandos do Programa AABB Comunidade local.
“Nosso AABB Comunidade teve a satisfação de participar do desfile em comemoração aos 75 anos de emancipação política da
cidade. Participamos com um lindo carro alegórico. Foi uma excelente oportunidade de bem divulgarmos o projeto”, disse o
vice-presidente da AABB Pedro Martins de Queiroz.
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Canais de atendimento para o AABB Comunidade
Atenção presidentes de AABBs e coordenadores
do Programa AABB Comunidade. Em caso de
dúvidas ou necessidade de entrar em contato
com a FENABB ou com a Fundação Banco
do Brasil (FBB), confira, abaixo, os telefones
e e-mails disponíveis para sanar suas dúvidas
sobre diversos assuntos.

FENABB

FBB - FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL
Compras (materiais e bens diversos)

- Questões administrativas
- Questões pedagógicas
- Verba Computador-Impressora
- Verba Pequenas Reformas
- Verba Manutenção

0800 642-2888 - 9h às 12h – 14h às 17h
pagamentoaabb.comunidade@fbb.org.br

0800 726-5661
9h às 12h – 14h às 17h
Selma ou Jean Lima
selma@fenabb.org.br ou
jlima@fenabb.org.br

Recomenda-se o uso dos e-mails por se tratar de um
meio mais econômico, onde a solicitação / reclamação fica
registrada e evita sobrecarga no atendimento telefônico
com assuntos que podem ser tratados via e-mail.

Aprovação de propostas de adesão ao Programa |
Formalização de convênios | Relatórios

O envio de mensagens deve ser, exclusivamente, via e-mails institucionais, como:
Coordenadores pedagógicos:
cidade.cp@aabbcomunidade.com.br
Presidentes de AABBs:
cidade@aabb.com.br
Parceiros:
prefeitura.arcos@hotmail.com

Estimule a participação das crianças e adolescentes.As colaborações deverão
ser enviadas para o e-mail aabbcomunidade@aabbcomunidade.org.br,
com o seguinte assunto: Jornal do Educador e Espaço do Educando...
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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.

