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SALVADOR (BA) SEDIA
8° ENCONTRO DE EDUCADORES
CONFIRA EM NOSSO SITE TODAS AS NOTÍCIAS DO PROGRAMA: WWW.AABBCOMUNIDADE.COM.BR

Caro educador social,
Nesta edição especial comemoramos o sucesso que obtivemos no 8º Encontro de
Educadores. Sucesso concretizado não somente nas ações de planejamento e organização
do evento, mas, principalmente, na maneira como ele foi recebido pelos coordenadores de
todo o país – com alegria, envolvimento e responsabilidade.
Ao levarmos para o espaço de discussão temas que são ricos a todos os educadores sociais
– coordenadores pedagógicos e educadores – responsáveis pelos milhares de crianças e
adolescentes atendidos pelo Programa, temos a convicção de que estamos dando passos
seguros para a melhoria da qualidade do que oferecemos.
Assim, por meio da palavra dos palestrantes, ao favorecer a compreensão da mudança
como algo inerente à vida e a nossa necessidade de adaptação, ao debruçarmos sobre
a necessidade de criarmos estratégias para a inserção dos adolescentes no mercado
de trabalho, ao revisarmos as relações entre as teorias do desenvolvimento humano
e o processo de ensino-aprendizagem, ao reafirmarmos a importância da educação
socioambiental e ao reconhecer as sutilezas e urgências contidas nas questões relacionadas
à sexualidade, estamos convictos que propiciaremos reflexões imprescindíveis à boa
prática pedagógica.
Neste momento de mudanças pelo qual passa o Programa, compreender que, apropriandome das palavras de Guimarães Rosa, “...as pessoas não estão sempre iguais, ainda não
foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando.”, é compreender que somos o
motor que propicia a mudança, não somente do Programa, mas das comunidades em que
atuamos.
Que cada um de nós faça a sua parte e, certamente, estaremos fazendo muito!
Abraços,
Waldyr Peixoto Filho
Vice-Presidente Socioeducativo de Desenvolvimento de Pessoas – FENABB
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CURSO EDUCADOR SOCIAL:
20 turmas previstas para o
segundo semestre
Capacitar educadores
sociais para atuar no AABB
Comunidade. Foi com este
objetivo que, no primeiro
semestre de 2014, foram
ofertadas 10 turmas do
Curso Educador Social
AABB Comunidade. Ação
formativa e de extrema
importância para quem
atua junto às crianças e
aos adolescentes atendidos
pelo Programa, o Curso
foi realizado em diferentes
cidades, capacitando
aproximadamente 200
educadores sociais.

Manhuaçu (MG) foi uma das cidades a receber o curso

TURMAS OFERTADAS NO 1º SEMESTRE:
Sede
AABBs Participantes
Santa Cruz do Sul (RS)		
Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, Rio Pardo
Marau (RS)			Marau
Paracatu (MG)			
Paracatu, João Pinheiro
Guia Lopes da Laguna (MS)
Guia Lopes da Laguna, Maracaju e Aquidauana
Ijuí (RS)				Ijuí, Catuípe, Cruz Alta e Santo Ângelo
Novo Hamburgo (RS)		
Novo Hamburgo, Montenegro, Porto Alegre, Sapiranga e São Leopoldo
Morada Nova (CE)		 Morada Nova, Russas
Manhuaçu (MG)			
Manhuaçu, Conselheiro Lafaiete, Muriaé e Mutum
Aracaju (SE)			 Aracaju, Frei Paulo, Itabaiana, Ribeirópolis
Itabuna (BA)
Itabuna, Coaraci, Ipiaú e Ubaitaba

“O Curso Educador Social realizado aqui em Manhuaçu (MG) foi de suma
importância pra nós, sobretudo pelo fato de que estamos com muitos educadores
recém-chegados ao Programa. Além disso, é preciso lembrar que este Curso agrega
muito valor à prática pedagógica e, ainda, permite uma ampla troca de experiência
com educadores de outros municípios”, disse a coordenadora Vera Lúcia Domingues.
AABBs interessadas em sediar o Curso poderão manifestar interesse, enviando e-mail para
aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br.
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CADASTRO DE EDUCADORES SOCIAIS:

é preciso mantê-lo atualizado
Frequentemente
ocorrem
alterações
nas equipes – coordenador pedagógico,
educadores e auxiliar administrativo – que
conduzem o AABB Comunidade.
Se este for o caso de sua AABB, é importante
que as alterações sejam registradas no Siga. É
com base nestes registros que a FENABB e a
FBB se comunicam com as equipes espalhadas
por todo o país.
Veja, a seguir, os procedimentos necessários
para manter os registros atualizados.

COORDENADORES
PEDAGÓGICOS E AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS
Encaminhar Ato de Nomeação à FENABB, via
aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br,
acompanhado das seguintes informações: CPF,
e-mails, endereço e telefones.

EDUCADORES
O próprio coordenador pedagógico acessa o Siga
e: 1) registra data de saída do educador que está
deixando o Programa; 2) cadastra o educador que
está ingressando.

‘Psicologia do Desenvolvimento’ será
tema de novo curso a distância
Outra boa notícia para os educadores do AABB Comunidade é que, também a partir do 2° semestre deste ano,
será ofertado o Curso Psicologia do Desenvolvimento, na modalidade a distância, via FENABB Educativa.
Estabelecer relação entre o desenvolvimento da identidade profissional e a história pessoal
e social do educador; discutir competências que caracterizam a identidade profissional
do educador; distinguir as concepções psicológicas sobre o desenvolvimento
humano presentes no processo ensino-aprendizagem; descrever influências e
implicações das concepções de desenvolvimento e aprendizagem no
trabalho educacional e comparar processos psicológicos
do desenvolvimento humano que se relacionam
e influenciam o processo de ensinoaprendizagem são objetivos que
esperamos alcançar com a
oferta do Curso.
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FENABB fará monitoramento in loco do
AABB Comunidade
A FENABB realizará, a partir do segundo semestre de 2014, o
monitoramento na AABB, em cidades onde funciona o AABB
Comunidade. O objetivo é verificar como o Programa tem sido
desenvolvido Brasil afora, identificando as melhores práticas e
propondo ações de aprimoramento.
Em princípio, o monitoramento da FENABB contemplará
AABBs que não foram monitoradas a distância. No entanto,
identificados pontos críticos no monitoramento a distância,
as AABBs poderão receber a visita da Federação.

Veja a lista das AABBs contempladas no monitoramento a distância, conduzido pela FBB:
Alagoinhas (BA)
Barra de Santa Rosa (PB)
Brejo Santo (CE)
Campo Grande (MS)
Campo Novo (RS)
Francisco Sá (MG)
Ibirataia (BA)
Itapajé (CE)
Jequitinhonha (MG)
Luz (MG)
Maceió (AL)
Mairi (BA)

Paranaíba (MS)
Parnaíba (PI)
Parnamirim (PE)
Pedro Leopoldo (MG)
Ponta Grossa (PR)
Presidente Venceslau (SP)
Princesa Isabel (PB)
Quixeramobim (CE)
Regeneração (PI)
São João do Piauí (PI)
Sapiranga (RS)
Serrinha (BA)

Tapejara (RS)
Três Passos (RS)
Itapuranga (GO)
Carlos Chagas (MG)
Santa Cruz do Sul (RS)
Independência (CE)
Nossa Senhora da Glória (SE)
Belém de São Francisco (PE)
Chopinzinho (PR)
Santo Ângelo (RS)
Miracema do Tocantins (TO)

Educação a Distância: Curso Introdução ao
Programa Integração AABB Comunidade
A partir do segundo semestre deste ano, a FENABB e
a FBB irão oferecer o Curso Introdução ao Programa
Integração AABB Comunidade - primeiro curso na
modalidade a distância destinado aos educadores sociais
– coordenadores pedagógicos e educadores.
O objetivo do Curso é apresentar o Projeto Político
Pedagógico do Programa, contemplando: conceito,
público de interesse, histórico, princípios, marcos legais,
marcos teóricos, metodologia, entre outros aspectos.
“É fundamental que os educadores sociais conheçam as
bases do Programa. Este conhecimento favorece uma
prática pedagógica consonante com os objetivos propostos
pelos instituidores – FENABB e FBB – e compartilhados
com os convenentes de todo o país”, explicou o gerente
responsável pelo Programa na FENABB, Dan Carvalho.

Tome nota!

Este Curso, tão logo seja ofertado, passará a
ser pré-requisito para a participação no Curso
Educador Social AABB Comunidade.
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Você já acessou o site do Programa hoje?
A Federação mantém o site do AABB Comunidade
(www.aabbcomunidade.com.br) sempre atualizado
com notícias e informações. Por isso, coordenadores
pedagógicos, educadores e auxiliares administrativos
devem incorporar o hábito de visitar o site pelo
menos semanalmente. Dentre os documentos
que constam no site, destaque para: Canais de
Atendimento, Comunicados, Projeto Político
Pedagógico, Manual de Identidade Visual.

“Várias vezes na semana o site do AABB
Comunidade é atualizado. As notícias enviadas
pelos educadores, depois de apuradas, são
publicadas. Por isso, ﬁca aqui o convite para que
todos acessem o site e, caso veja uma matéria
sua ali postada, passe o link para o parceiro local,
mostre aos educandos, enﬁm, faça a informação
correr”, disse a gerente do Núcleo de Comunicação
da FENABB, Delise Dutra Barbosa.

Divulgue as ações do AABB
Comunidade de sua cidade
Veja como enviar material – textos, fotos e vídeos – do seu AABB Comunidade para publicação no site.
1) O que divulgar? Um evento com os educandos,
ou então uma ação social, ambiental ou turística, que
reúna comunidade e parceiros locais. Enfim, qualquer
atividade diferente que você julgar merecedora de
destaque em nossos veículos de comunicação (Jornal
do Educador ou site: www.aabbcomunidade.com.br).

5) Como enviar fotos? As fotos devem ser enviadas no
mesmo formato que são retiradas da câmera fotográfica.
Ainda com o e-mail aberto, clique em anexar arquivo
(normalmente identificado com o desenho de um clipes) e
escolha o arquivo a ser enviado. Caso tenha muitas fotos,
envie mais de um e-mail, com umas três imagens cada um.

2) O que escrever no corpo do e-mail? Faça uma
breve descrição da atividade. Não precisa enviar o
texto completo. É importante informar um número de
telefone de fácil contato com o responsável, para que
os jornalistas da Federação entrem em contato para
apurar mais informações.

Em caso de dúvidas, fale com o Núcleo de Comunicação
da FENABB: 0800.704.2106, opção 8.

3) Quando enviar? Ainda na semana corrente à
realização da atividade.
4) Como divulgar? Todo o material recebido pelo
Núcleo de Comunicação da FENABB é através de e-mail.
No campo “Para”, é necessário digitar o endereço
eletrônico fenabb@fenabb.org.br. No campo “Assunto”,
fica a critério de quem está escrevendo o e-mail. Pode
colocar o nome da ação, ou um título.
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AABB Comunidade Arcoverde (PE)
promove Curso Profissionalizante

Educadores de Arcoverde (PE) participaram, entre os dias 24
e 28 de fevereiro, do curso profissionalizante de Artesanato em
Traçado de Fibra de Bananeira. A capacitação teve como público
mães de crianças e adolescentes atendidos no AABB Comunidade.
A iniciativa contou com a parceria do SENAR – Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural e o apoio da Secretaria de Educação do
Município. O curso teve como objetivo possibilitar o aumento da
renda familiar e fortalecer os vínculos do Programa com as famílias.

Programa em Divinópolis (MG) organiza Carnaval Tropical
O dia 27 de fevereiro foi de muita animação
para os educandos do AABB Comunidade
Divinópolis (MG), com a realização de uma festa
diferente: Carnaval Tropical. Com uma decoração
bastante criativa, confeccionada pelos próprios
educandos. Com auxílio dos educadores,
foram feitas todas as máscaras, os confetes e
as serpentinas utilizadas na festa. Cerca de 70
educandos pularam e dançaram com a equipe de
educadores ao som de marchinhas, sambas e axé.
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Salvador (BA)
sedia 8° Encontro
de Educadores do
Programa AABB
Comunidade
Foi realizado, entre os dias 28 e 30 de maio, em Salvador (BA), o 8°
Encontro de Educadores do Programa Integração AABB Comunidade.
Promovido pela FENABB, em parceria com a FBB, o evento reuniu
cerca de 300 coordenadores pedagógicos de todo o Brasil para
apresentar as estratégias e as diretrizes do Programa decorrentes
do processo de remodelagem ocorrido em 2012/2013 e aprimorar a
competência pedagógica dos educadores sociais, que atuam na função
de coordenadores pedagógicos, e de suas respectivas equipes.
PRIMEIRO DIA
Compuseram a mesa de abertura o presidente da
FENABB (na época vice-presidente Financeiro), Rene
Nunes dos Santos; o diretor executivo da Diretoria de
Desenvolvimento Social da FBB, Marcos Frade; o gerente
de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) da
Superintendência Estadual do Banco do Brasil, Romeu
Schiavon; o presidente do CESABB-BA, Genildo Ferreira
dos Reis; o presidente da AABB Salvador, Zaki Chagouri
Ocke, e o coordenador pedagógico do AABB Comunidade
em Quixadá (CE), primeira AABB a receber o AABB
Comunidade no Brasil, George Silveira.
“O Programa AABB Comunidade tem uma importância
muito grande pra nós do BB e, por isso mesmo, desejo que
nestes três dias vocês tenham boas experiências neste que
é um Encontro feito pra vocês. Tenho certeza que tudo isso
aqui impactará positivamente o trabalho de cada um nas
respectivas cidades”, afirmou Romeu Schiavon.
“Lembrem que o trabalho que vocês desenvolvem no dia
a dia tem uma importância significativa na realidade de muitas
localidades, e isso é extremamente positivo”, disse o diretor
executivo da FBB, Marcos Frade.
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“O Sistema AABB é, hoje, a maior rede de clubes do
mundo e, até onde sei, o AABB Comunidade também é um
dos maiores programas de inserção social e complementação
educacional ligado a uma única empresa no mundo, atendendo
a milhares de crianças e adolescentes em todas as regiões do
país. E aqui vale frisar que o sucesso desta grande iniciativa
social depende, sobremaneira, de todos vocês, que são os
maiores responsáveis por tocar o Programa nas mais diversas
regiões do Brasil”, ponderou Rene Nunes.

Palestra Artur Roman
Com o tema “Mudança de Cultura e Cultura de
Mudança”, o consultor em comunicação organizacional,
doutor em Ciências da Comunicação (USP) e pós-doutor
em Sociologia pela Sorbonne, Artur Roman, falou sobre a
necessidade de adaptação das pessoas, sobretudo quando se
trata de um educador que vive em plena pós-modernidade.
Retomando conceitos de filósofos como Heráclito de Éfeso
(século V a.C.), Artur frisou que vivemos em uma época
ambígua, contraditória, paradoxal e imprevisível, daí a
importância da adaptabilidade

Abertura do Encontro reúne autoridades do Banco do Brasil, FENABB e da Fundação Banco do Brasil

Remodelagem do Programa
Em seguida, o gerente da FENABB
Dan Carvalho e o assessor sênior da
Gerência de Assessoramento Técnico
da FBB, Cláudio Brennand, falaram
sobre a remodelagem pela qual o
Programa passou, no sentido de tornálo mais atrativo para os adolescentes e
favorecer a inclusão socioprodutiva.

Apresentação teatral
Durante todo o evento, os atores
Tiago Quites e Camila Nhary arrancaram
boas risadas dos participantes. Em uma
das atuações, eles fizeram uma divertida
paródia sobre Trabalho e Protagonismo,
por sinal, tema que seria trabalhado em
seguida na palestra do professor Carrano.
Artur Roman dá show em palestra
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Thérèse Hofmann
Na parte da tarde, a educadora Thérèse
Hofmann Gatti Rodrigues da Costa –
licenciada em Educação Artística pela UnB,
mestre em Arte e Tecnologia e doutora
em Desenvolvimento Sustentável – falou
sobre como educar crianças e adolescentes
para a responsabilidade socioambiental,
apontando desafios e possibilidades.

SEGUNDO DIA
relação entre aprendizes;
relação entre aprendizes e conteúdo;
relação entre aprendizes e território;
relação entre aprendizes e linguagem.

CONVERSANDO COM CARRANO
Paulo Carrano, pós-doutor pela Universidade
de Lisboa e professor da Universidade Federal
Fluminense (UFF), do qual é coordenador do
Grupo de Pesquisa Observatório Jovem, foi
outro nome de peso trazido para o Encontro.
Carrano discorreu sobre a inserção dos jovens
no mercado de trabalho, destacando as variáveis
que inﬂuenciam nessa inserção: desigualdades
sociais, escolarização, relações intergeracionais,
estruturas sociais, redes de contato, entre outros.

A Oficina utiliza a pesquisa ação como método que
possibilita aos participantes desenvolverem soluções
para a convivência de modo respeitoso e pacífico, além
de permitir aos educadores diagnosticar problemas
em contextos específicos, no que se refere ao ensino
e às relações interpessoais, compreendendo fatores
fundamentais para uma aprendizagem significativa.
Os coordenadores que se interessarem em capacitar
os seus educadores para a realização da Oficina com
as crianças e os adolescentes poderão solicitar o kit
Mandala das Relações Educativas à FENABB, a partir
de agosto de 2014. Os kits serão disponibilizados no
sistema de empréstimo.

Mandala das Relações Educativas
Entre o final da manhã e o início da tarde, os educadores
foram divididos em 10 grupos de aproximadamente 30
pessoas, para a oficina Mandala das Relações Educativas.
A Mandala das Relações Educativas é um jogo que
visa o aprimoramento das relações interpessoais e de
aprendizagem no ambiente escolar, permitindo a reﬂexão
crítica e a superação dos conﬂitos de convivência nas
seguintes dimensões:
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Educadores atentos na oficina Mandala

Professora Claisy Marinho
A última atividade do dia foi a palestra com a professora
Claisy Marinho, mestre e doutora em Psicologia pela
Universidade de Brasília (UnB) e pós-doutora pela
Universidade do Minho, Portugal. Com o objetivo de
favorecer o aprimoramento da prática pedagógica,
ela trouxe para o campo do debate a questão do
desenvolvimento humano, estabelecendo relações entre
as teorias do desenvolvimento humano e o processo de
ensino-aprendizagem.

Pós-doutora Claisy falando aos presentes

TERCEIRO DIA
O último dia do Encontro teve início com a
retomada das oficinas Mandala das Relações Educativas
desenvolvidas durante toda a manhã. Nesta segunda
rodada os coordenadores tiveram a oportunidade de
aplicar a metodologia apresentada no dia anterior para
discutir as principais questões, de ordem administrativa
e pedagógica, que afetam a realização do Programa.
O resultado destas discussões foi apresentado, em
auditório, ao gerente da FENABB Dan Carvalho e ao
assessor da FBB Cláudio Brennand.

Professora Stela Graciani
A professora Stela Graciani, coordenadora do Núcleo
de Trabalhos Comunitários da PUC-SP, foi à Salvador
cumprimentar cada educador pelo importante trabalho
que eles desenvolvem em prol da infância e juventude
no Brasil por meio do AABB Comunidade. “É preciso
continuar desenvolvendo esta educação libertadora e,

Professora Stela

para isso, é preciso coragem, com “cor”, de coração,
e “agem”, de agir”, defendeu. Stela foi aplaudida
por todos e se despediu agradecendo de coração “a
existência de cada um de vocês”, concluiu.
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Falando sobre sexualidades com
Márcio Leopoldo
Último palestrante a se apresentar, o pesquisador
Márcio Leopoldo, membro do Centro de Estudos
e Pesquisas em Comportamento e Sexualidade
(CEPCoS) e especialista em história das
identidades sexuais e de gênero, tratou do tema
sexualidade com os participantes do Encontro. O
assunto, apesar de ter grande importância numa
sociedade plural, continua bastante delicado
quando trabalhado com crianças e adolescentes.
“A educação sexual deve ser feita em uma
perspectiva dialógica, de diálogo, sem estabelecer
tabus. Repare que há 20, 30 anos, falar de sexo
era um tabu. Hoje, contudo, a realidade é outra.
Nossas crianças e adolescentes têm acesso a muito
mais informações. Por isso mesmo, por mais que
queiramos vendar os olhos dessas crianças, nós
não conseguiremos e, por isso mesmo, é preciso
enfrentar o assunto de frente”, concluiu Márcio.
Novas perspectivas sobre sexualidade

Caderno de Oﬁcinas
Durante o Encontro, foram
distribuídos Cadernos de Oficinas
referentes aos macrocampos do
conhecimento previstos no PPP: Saúde
Integral; Cuidado Socioambiental;
Comunicação e Tecnologia da
Informação; Matematização; Cultura
e Artes; Trabalho e Protagonismo;
Direitos Humanos e Cidadania;
Leitura e Escrita e Esportes e Jogos.
A FENABB encaminhará a todas as
AABBs participantes do Programa, no
início de setembro, mais um conjunto
dos Cadernos. Assim, cada AABB terá
dois conjuntos dos Cadernos para uso
da equipe AABB Comunidade.
Para que haja mais clareza sobre
a dimensão do trabalho proposto aos
educadores do Programa, a FENABB
encaminhará um conjunto dos
Cadernos a cada convenente.

Avaliação de Reação
A maioria dos quesitos avaliados apresentou índice de
satisfação acima de 80%. Veja os índices obtidos em cada
quesito no site do Programa AABB Comunidade.
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Semana Pedagógica em Ponta Grossa (PR)
reúne educadores
Educadores do AABB Comunidade Ponta
Grossa (PR) participaram, entre os dias 3 e 5 de
fevereiro, da Semana Pedagógica para professores e
funcionários da Educação, promovida pela Secretaria
de Educação. A atividade teve como objetivo

abordar assuntos relacionados à educação pública e
melhores práticas no setor, com foco na formação
das crianças e adolescentes. O evento foi realizado
simultaneamente em dois locais, no Centro de
Convenções do Avivamento e no Cine Teatro Ópera.

Programa em Timbaúba/Camutanga (PE)
cria “Projeto de Sustentabilidade”
Educadores e educandos do AABB Comunidade
Timbaúba/Camutanga (PE) protagonizam uma iniciativa
que reﬂete cuidados com o meio ambiente: o Projeto
de Sustentabilidade: “Tem óleo, Tem sabão”. A ideia

é buscar nas comunidades óleo de cozinha usado e
transformá-lo em sabão. A iniciativa, ao instruir sobre as
possibilidades de reaproveitamento de resíduos, favorece
a conscientização sobre cuidados ambientais.

A atividade contou com demonstração prática
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Educandos de
Itanhandu (MG)
são medalhistas em
Brasileiro de Judô

Educandos dão show na modalidade

Desempenho dos atletas educandos:
Andreza Gonçalves (sub-13) - Campeã Brasileira de Judô 2014
Fernanda Carvalho (sub-15) - Vice-Campeã Brasileira de Judô 2014
Alison Teodoro (sub-18) - 3º Colocado no Brasileiro de Judô 2014

Entre os dias 11 e 13 de abril, a Arena
Vivo, em Belo Horizonte (MG), recebeu o
Campeonato Brasileiro de Judô. Subiram
no tatame atletas das categorias sub-13,
15, 18, 21 e Sênior. O AABB Comunidade
de Itanhandu (MG) esteve representado
por três educandos, que obtiveram uma
ótima participação, saindo os três como
medalhistas, conforme classificação ao lado.
A competição reuniu cerca de 400 atletas.

Coral do AABB Comunidade
Cássia (MG) grava CD
Entre os dias 7 e 9 de abril, o Coral do Programa em Cássia (MG)
gravou o 1° CD, no Centro Musical Heitor Combat. Cerca de 50 crianças
e adolescentes participaram deste sonho, coordenado pelo maestro
Humberto França, sob direção do coordenador do Programa na cidade,
Messias Donizete Faleiros. Durante todo o período de gravações era
visível a alegria dos educandos com mais esta nova conquista.
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Dia Nacional de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
Atentos à realidade de violência que permeia crianças e
adolescentes ainda nos tempos de hoje, educadores do AABB
Comunidade Santa Cruz do Sul (RS) promoveram diversas ações,
como futebol, handebol, basquete, oficinas de desenho e pintura,
além de palestras, tudo com base no Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 18 de maio.

Crianças e adolescentes estão atentos ao tema

AABB Alagoinhas (BA) recebe
Projeto Cena Ambiental
Entre os dias 12 e 16 de maio, o AABB Comunidade Alagoinhas (BA) abriu
as portas para receber o Projeto Cena Ambiental – Teatro Itinerante, evento
apoiado pelo Ministério da Cultura e realizado pela STR Produção e Marketing
Cultural. O Projeto apresenta atrações que valorizam a cultura por meio do
teatro, trabalhando a temática do meio ambiente e a importância do bom
relacionamento do homem com a natureza.
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