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AABB COMUNIDADE ITAPIPOCA (CE)
ILUSTRA CAPA DA AGENDA 2015
CONFIRA EM NOSSO SITE TODAS AS NOTÍCIAS DO PROGRAMA: WWW.AABBCOMUNIDADE.COM.BR

Caro(a) Educador Social,
O ano de 2014 marcou uma importante transição no Programa Integração AABB
Comunidade, com o aprimoramento do modelo pedagógico e a evolução no sistema de
contratação, cadastramento e acompanhamento. Essas ações foram determinantes no avanço e
no fortalecimento do AABB Comunidade.
A implementação de visitas e acompanhamento do Programa está permitindo uma ampla
troca de informações e o contato direto da FENABB com os principais responsáveis pela
condução do Programa – representantes do convenente, coordenador pedagógico, educadores
sociais, presidente da AABB e CESABB e gerente da Agência de Relacionamento – para
a identificação dos aspectos mais relevantes, os bons resultados e a superação das principais
dificuldades vivenciadas no dia-a-dia do Programa.
A confecção e a distribuição do kit Cadernos de Oficinas a todas as AABBs foi outra grande
medida implementada em 2014, fazendo com que não só os educadores voltados diretamente
para o desenvolvimento das atividades, mas também os convenentes recebessem o material
didático que é aplicado no Programa. Isso é muito importante, porque confere maior
visibilidade à nossa proposta político-pedagógica e aos temas que são estudados e discutidos
pelas crianças e adolescentes atendidos pelo AABB Comunidade.
Para 2015 está prevista a oferta de cursos a distância, via internet, se constituindo em mais um
passo na qualificação dos educadores, melhor capacitando-os para conduzir o Programa.
Agradecemos a todos que, em 2014, contribuíram para a melhoria do Programa e contamos
com cada um de vocês para seguir em frente em 2015.
Desejamos a todos uma boa leitura e um excelente 2015.
Abraços,
Conselho de Administração da FENABB
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MONITORAMENTO PRESENCIAL

Identificar pontos positivos, ideias que estão tendo
bons resultados e orientar as AABBs na superação
de dificuldades têm sido os objetivos das visitas de
monitoramento presencial realizadas em algumas
localidades onde funciona o AABB Comunidade.
Realizadas desde setembro por colaboradores da
área de Desenvolvimento de Pessoas (GEDEP)
da FENABB, estes encontros têm proporcionado
ampla troca de experiências entre coordenadores
pedagógicos, educadores sociais, convenentes,
dirigentes de AABBs, gerentes de Agências de
Relacionamento e presidentes de CESABBs.
A primeira destas visitas foi na AABB Limoeiro do
Norte (CE), nos dias 25 e 26 de setembro. Outras
nove AABBs foram visitadas este ano. A ideia é que
esta ação se torne permanente.
“Ao visitarmos estas cidades, podemos conhecer
melhor os aspectos positivos e as dificuldades
na condução do Programa e assim aprimorar as
atividades já realizadas nas localidades”, explicou o
gerente da área, Daniel Carvalho.
Para a coordenadora do Programa em Limoeiro do
Norte, Adriana de Fátima Silva Nogueira, a visita foi
importante e deveria virar uma ação permanente.
“Nós já fazemos um relatório que enviamos para a
Fundação Banco do Brasil (FBB), mas nem sempre
dá pra colocar ali tudo o que precisamos, alguns
detalhes são melhores tratados quando falamos
pessoalmente”, ponderou.
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CONCURSO SOCIOAMBIENTAL
CONFIRA O RESULTADO
A FENABB lançou, em setembro, a edição 2014 do Concurso Socioambiental. Com objetivo
de estimular, disseminar e valorizar nas AABBs a implementação de iniciativas relacionadas a
temas socioambientais. A ideia foi, mais uma vez, reconhecer projetos de qualidade técnica e
aplicabilidade para o Sistema AABB.
Aberto a todas as AABBs, cada clube pôde apresentar apenas um projeto, estivesse ele “já
executado” ou “em execução”, desde que com previsão de conclusão das ações até 31 de
dezembro de 2014.
Confira os campeões:
1º Lugar: AABB Jacarezinho (PR) – Projeto “Reduzindo Custos com a Reciclagem – Bolha de Sabão”. (Prêmio: R$ 7.000,00)
2º lugar: AABB Arcoverde (PE) – Projeto “Preservar: Nossa Lição de Casa”. (Prêmio: R$ 5.000,00)
3º lugar: AABB Sumaré (SP) – Projeto “Recicle seu Óleo de Cozinha Usado”. (Prêmio: R$ 3.000,00)

CURSO EDUCADOR SOCIAL
FORMARÁ 40 TURMAS EM 2015
Educadores do Programa Integração AABB Comunidade que não fizeram o
Curso Educador Social, aí vai uma boa notícia: para 2015 estão previstas 40
novas turmas do Curso, abrangendo todas as regiões do Brasil. Esta capacitação
tem por objetivo formar educadores sociais para atuar no Programa.
Vale lembrar que as AABBs que mantêm o Programa podem se
candidatar para sediar o Curso, bastando encaminhar um e-mail para
aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br e comunicar o interesse.

Metodologia
A metodologia do Curso é sustentada por uma concepção de educação
que privilegia a construção coletiva do conhecimento, favorecendo
o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, a autonomia e
a consolidação da cidadania. Assim, a prática pedagógica é orientada
por métodos que despertem a curiosidade, contemplem abordagens
multirreferenciais, valorizem o diálogo e a diversidade, entre outros.

Retrospectiva 2014
Em 2014 foram capacitados 700 educadores, em 32 turmas, sendo
10 do 1º semestre e 22 no 2º.
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AABBs JÁ PODEM SOLICITAR MANDALA
DAS RELAÇÕES EDUCATIVAS
Durante o 8° Encontro de Educadores, realizado no mês de maio,
em Salvador (BA), os participantes foram apresentados à Mandala
das Relações Educativas – jogo que tem por função trabalhar temas
do cotidiano do Programa em quatro eixos principais: conteúdo,
aprendizagem, território e linguagem.
Os educadores já podem solicitar, na modalidade de empréstimo,
uma destas mandalas. Para isto, basta encaminhar e-mail para
aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br. As despesas com o
envio serão por conta da FENABB. Até o momento, cerca de 20
coordenadores solicitaram o jogo.

Educandos na atividade

O Programa em Patos de Minas (MG) está entre os que já
receberam um exemplar. A avaliação do coordenador Júlio Cézar
de Carvalho é bastante positiva. “Nossos educadores, juntamente
com os educandos, estão gostando demais, pois o jogo Mandala
das Relações Educativas permite que abordemos diversos assuntos
de maneira lúdica e serena. Como numa dinâmica de grupo,
estamos conseguindo falar sobre assuntos delicados, tudo isso de
maneira muito integrada entre eles”, explicou.
Modelo de mandala

Mandala tem auxiliado educadores na abordagem de temas diversos no Programa em Patos de Minas (MG)
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Cadernos de Oficinas estão
disponíveis no site do Programa
Estão disponíveis no site do Programa, todos os Cadernos de Oficinas apresentados durante o 8° Encontro de
Educadores. Para isto, basta acessar www.aabbcomunidade.com.br → menu à esquerda → Cadernos de Oficinas. Há
um Caderno para cada macrocampo do conhecimento, a saber: Saúde Integral; Cuidado Socioambiental; Comunicação
e Tecnologia da Informação; Matematização; Cultura e Artes; Trabalho e Protagonismo; Direitos Humanos e Cidadania;
Leitura e Escrita.
A FENABB enviou, via Correios, dois kits de Cadernos para as AABBs que participaram do 8° Encontro de
Educadores. Destes dois materiais, um deverá ser entregue pelo coordenador pedagógico diretamente ao convenente.
As AABBs que não participaram do Encontro receberão, de uma só vez, três kits, sendo dois destinados ao uso no
Programa e o outro a ser entregue, pelo coordenador pedagógico, ao convenente.

Convenente
É importante que o conjunto de cadernos destinado ao convenente seja entregue pelo coordenador
pedagógico, em mãos, diretamente ao representante que trabalha com o AABB Comunidade.
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AABB
Comunidade
Itapipoca (CE)
é capa da
Agenda 2015

A FENABB realizou, entre os meses de agosto e
outubro, mais uma edição do Concurso Agenda, desta
vez com o tema: “O que eu quero ser?” Este ano, além
das categorias “fotos” e “desenhos”, o Concurso trouxe,
a categoria “redação”. Ao todo, 113 AABBs participaram
do Concurso com envio de 263 fotos, 309 desenhos e 87
redações. A foto vencedora, que vai estampar a capa da
Agenda 2015, foi a da AABB Itapipoca (CE).

dos 12 desenhos selecionados foram contemplados
com um tablet. Já os autores das 12 redações escolhidas
ganharam um smartphone.

Na próxima edição, espera-se que os coordenadores
pedagógicos, os educadores sociais e os educandos se
mobilizem mais, pois só assim teremos uma participação
expressiva. Cerca de 1/3 das AABBs se inscreveram no
Concurso. O nosso desafio é ter a participação de todos,
100%”, declarou o gerente Daniel Carvalho.

Três Lagoas (MS) – Beatriz C. dos Santos (13
anos); Dourados (MS) – Vinicius F. Medeiros (13
anos); Porto Nacional (TO) – Naylla R. Araújo (13
anos); Campos Sales (CE) – Lucas F. dos Santos (15
anos); Salvador (BA) – Júlia Beatriz de Melo Santos
(14 anos); Acopiara (CE) – Cícera Geovana C.
Oliveira (16 anos); Baturité (CE) – José Wellington
da Silveira Lima (15 anos); Arapiraca (AL) – Murilo S.
Mendes (13 anos); Giruá (RS) – Bruna M. dos Santos
(13 anos); Chopinzinho (PR) – Matheus Scolari (12
anos); Ponta Grossa (PR) – Josiel B. Maciel (17 anos)
e Passos (MG) - Lisiane Cristina D. Silveira (13 anos).

Premiação
A AABB Itapipoca recebeu um ultrabook. Outras 9
AABBs, que tiveram fotos selecionadas, ganharam um
projetor multimídia para uso do Programa. Os autores

Veja relação dos autores das redações
que irão para a Agenda e as respectivas
AABBs:
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INICIATIVAS QUE DERAM CERTO
Educação no trânsito: educandos
de Aquidauana (MS) saem às ruas
Educandos e educadores do Programa AABB
Comunidade Aquidauana (MS) realizaram,
no mês de setembro, uma blitz educativa na
Rua Oscar Trindade de Barros, rua próxima
à AABB. A atividade fez parte da Semana
Nacional de Trânsito e buscou sensibilizar a
população para os perigos que rondam vias
urbanas. Cerca de 60 crianças e adolescentes
distribuíram panfletos produzidos por eles
mesmos a motoristas, motociclistas, ciclistas
e pedestres. O foco principal da ação, neste
dia, foi falar sobre a importância de se
respeitar a faixa de pedestre.

Educandos de Itanhandu (MG)
fazem bonito no Brasileiro de Judô

O primeiro final de semana de novembro,
foi para lá de especial para educandos do
Programa Integração AABB Comunidade
Itanhandu (MG). Eles foram até a
cidade de Ouro Preto (MG) disputar o
Campeonato Brasileiro de Judô. Com
15 atletas, a delegação do Programa
surpreendeu e conquistou 11 medalhas (7
ouros, 1 prata e 3 bronze). A competição
reuniu participantes de 22 estados,
totalizando 1.200 atletas.

Solidariedade no AABB Comunidade Camutanga (PE)
Solidariedade e amor ao próximo tiveram lugar garantido no
Programa AABB Comunidade Camutanga (PE) neste fim de ano.
O Programa criou o projeto Espírito Natalino, e pelo segundo ano
consecutivo, no mês de dezembro, a garotada visitou hospitais
da cidade e lares de assistência à idosos para apresentarem um
musical natalino. O grupo também fez doações de alimentos nãoperecíveis e itens de higiene pessoal arrecadados pelos educandos,
com a ajuda da comunidade. Além disso, a turminha visitou uma
agência do BB da cidade e foram assistidos pelo gerente geral
da agência, Fábio Brito; o presidente da AABB Timbaúba (PE),
Genilson Medeiros, e diversos funcionários do banco.

Curso profissionalizante capacita mães
de educandos em Arcoverde (PE)
O Programa AABB Comunidade Arcoverde (PE) realizou, em parceria
com o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e a
Prefeitura Municipal, o curso Artesanato em Materiais Recicláveis. A
iniciativa, realizada no mês de novembro, capacitou 12 mães, algumas
delas de educandos. A atividade fez parte das ações socioambientais
conduzidas por educadores do Programa, já que a utilização de
materiais reciclados na produção de itens artesanais contribui para a
diminuição de descarte de dejetos na natureza.
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AABB

Esporte

FAÇA
A DIFERENÇA!

FENABB aprova projetos no
Ministério do Esporte
A FENABB conseguiu aprovar, junto ao Ministério do Esporte, mais de 20 projetos com base na Lei
de Incentivo ao Esporte. A ideia é captar recursos para a construção de ginásios ou quadras cobertas em
AABBs que mantêm o Programa. Tudo isso faz parte de uma iniciativa chamada “AABB Esportes” que,
após concluída, beneficiará crianças e adolescentes e contribuirá para a prática esportiva em diversos
municípios.

Envolvimento dos Educadores
Os educadores sociais podem – e devem – se envolver na captação de recursos que viabilizem
estas obras, já que a aprovação do projeto em si não garante repasse direto de verba. Este repasse está
condicionado à doação do Imposto de Renda (IR) de pessoas físicas (imposto devido) e jurídicas (lucro real).

COMO CAPTAR RECURSOS?
Os presidentes das AABBs contempladas receberam um Manual de Captação de Recursos com dicas
sobre como iniciar este processo. O dirigente abebeano poderá baixar outras vias deste documento, além
do Regulamento do projeto, no site da FENABB: www.fenabb.org.br > Área Restrita > Documentos >
Área Esportiva e Sociocultural > Manual AABB Esportes. Abaixo, confira as cidades contempladas:
Abelardo Luz (SC)
Atibaia (SP)
Barra (BA)
Breves (PA)
Buriti Alegre (GO)
Colatina (ES)
Coração de Jesus (MG)
Coruripe (AL)
Guaraí (TO)
Humaitá (AM)
Ibimirim (PE)
Maracaju (MS)

Mirassol (SP)
Mombaça (CE)
Monteiro (PB)
Parelhas (RN)
Poxoréo (MT)
Rancharia (SP)
Resende (RJ)
Restinga Seca (RS)
Salto do Lontra (PR)
São Domingos do Maranhão (MA)
Tobias Barreto (SE)

“É muito importante que toda a equipe de educadores esteja atenta à oportunidade que o AABB
Esportes representa. Captar recurso requer esforço, divulgação e trabalho conjunto. Por isso, converse
com o presidente do clube, reúna parceiros locais e abrace esta causa”, conclamou o vice-presidente de
Desenvolvimento de Pessoas da FENABB, Waldyr Peixoto.
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