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SITE DO PROGRAMA:

EDITORIAL
Inúmeros são os relatos que chegam à FENABB tratando
das atividades desenvolvidas Brasil afora pelos educadores
sociais, todas realizadas com bastante organização,
dedicação e muito carinho.
Esta edição do Jornal do Educador traz algumas dessas
iniciativas, mas dada a limitação de espaço deste veículo
algumas não foram contempladas. No entanto, todas
mereceram plena atenção nossa e foram publicadas no
site do Programa e nas mídias sociais desta Federação
(Facebook.com/FENABB e Twitter.com/FENABB).
Orientações sobre o SIGA do Programa AABB Comunidade;
envio da cartilha Viva Melhor, que aborda assuntos como
prevenção ao uso de drogas; resultados do Monitoramento
realizado no segundo semestre de 2014 e concurso Agenda
2015 também foram pautados nesta edição.
O tema capacitação ganha cada vez mais importância, uma
vez que educador capacitado significa educador com mais
conhecimento, para melhor atuar junto às crianças e aos
adolescentes do Programa na busca por melhores resultados
no cumprimento dos objetivos do Programa.
Nessa linha, a FENABB realizou 16 turmas do curso Educador
Social no primeiro semestre e mais nove serão oferecidas
até o final deste ano. Também estão disponíveis os Cursos
Introdução ao Programa AABB Comunidade e Psicologia do
Desenvolvimento, que tratam das diferentes concepções
psicológicas sobre o desenvolvimento humano presentes no
processo do ensino-aprendizagem.
Por fim, peço permissão para fazer um pedido especial
aos educadores sociais conclamando-os a conhecerem,
estudarem e discutirem o PPP – Projeto Político Pedagógico
do AABB Comunidade que aborda assuntos fundamentais
para o pleno desenvolvimento do Programa.
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Boa leitura,
Rene Nunes dos Santos
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AABB Comunidade
Montes Claros (MG)

RECEBE PRÊMIO

R

econhecido pelos trabalhos que
desenvolve na comunidade local, o
Programa Integração AABB Comunidade
Montes Claros (MG) foi homenageado na
capital mineira, Belo Horizonte (MG), por
ocasião da 13ª edição do Troféu Bola Cheia.
A premiação foi entregue ao dirigente da AABB
homenageada, Mauro de Almeida Rodrigues,
e à coordenadora pedagógica Neuza Ribeiro
Moreira. “Estamos felizes pelo reconhecimento
que recebemos, fruto de muito esforço de
toda a equipe em desempenhar o melhor
trabalho junto aos educandos”, contou Neuza.

O Programa
O AABB Comunidade Montes Claros (MG) foi criado em 1997. O Programa tem como
objetivo 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.

Em 2016 será realizado
Encontro Educador Social

E

stá previsto para o primeiro semestre de 2016, a próxima edição
do Encontro de Educador Social, que deverá reunir coordenadores
pedagógicos do Programa AABB Comunidade de todo o país.

A pauta ainda não está fechada, mas diversos assuntos de interesse do dia a dia
do educador, como atividades para apresentar estratégias e diretrizes do Programa
AABB Comunidade e aprimorar a competência pedagógica dos educadores
que atuam como coordenadores pedagógicos e das respectivas equipes.
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AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA

em Aquidauana (MS)

E

ducadoras do Programa em Aquidauana
(MS) deram um show no quesito
ajudar ao próximo. No dia 30 de
maio, elas participaram da Campanha de
Doação de Sangue e de Medula Óssea
do Núcleo Hemoterápico local. Cinco
educadoras participaram da ação.
Vale lembrar que, durante todo o mês de
maio, a temática havia sido abordada
com os educandos, que aprenderam
sobre a importância do ato.
“É o mínimo que podemos fazer diante da
necessidade dos hospitais do município
e do estado em terem disponível banco
de sangue suficiente para atender os
pacientes. E vamos continuar colaborando
com as doações”, comentou Joelma.
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ORIENTAÇÕES SOBRE
PROCEDIMENTOS

NO SIGA DO AABB COMUNIDADE
Veja algumas
orientações
importantes
sobre a
solicitação
de verbas e
compras
Solicitações de verbas - FENABB
Computador e Impressora - Manutenção - Pequenas Reformas
Devem ser feitas pelo presidente da AABB e com o e-mail
institucional da AABB: nomedaAABB@aabb.com.br

Solicitação de compras (pagamentos de notas fiscais) - FBB
Devem ser feitas pelo coordenador pedagógico, através do e-mail
institucional: nomedomunicípio.cp@aabbcomunidade.com.br
Dificuldades e dúvidas sobre a solicitação de compras devem ser
tratadas com a FBB via aabb.comunidade@fbb.org.br ou ainda pelo
0800.642.2888 (atendimento das 9h às 12h e das 14h às 17h).

Outras recomendações:
O presidente da AABB deve acessar o Siga sempre com o e-mail da AABB; o coordenador
pedagógico com o e-mail do coordenador. Quando o acesso é feito com e-mail inadequado,
o Siga não apresenta as abas que permitem a realização dos procedimentos.
6

Jornal do

Educador

ENVIO DA CARTILHA

viva melhor

N

o mês de junho, FENABB e FBB enviaram,
a todas as AABBs, a Cartilha Viva Melhor
sobre a prevenção ao uso de drogas. A ideia é
distribuí-las entre a equipe de educadores para que
estes possam trabalhar o tema junto aos educandos.

VÍDEOS DO 8º ENCONTRO DE
EDUCADORES NO SITE DO PROGRAMA

o

encontr
educad

de

res

O

s vídeos do 8º Encontro de Educadores do Programa AABB Comunidade,
evento realizado pela FENABB e FBB, em Salvador (BA), estão disponíveis
no site do Programa, menu à esquerda - 8º Encontro de Educadores.

O evento reuniu coordenadores pedagógicos de todo o Brasil com o objetivo
de apresentar estratégias e diretrizes do Programa decorrentes do processo de
remodelagem ocorrido em 2012/2013 e aprimorar a competência pedagógica dos
educadores que atuam como coordenadores pedagógicos e das equipes.

CURSO INTRODUÇÃO
AO AABB COMUNIDADE

O

Curso Introdução ao Programa Integração AABB Comunidade continua disponível na
plataforma FENABB Educativa (http://educativa.fenabb.org.br/moodle/). Com carga horária
de 20 horas, o treinamento é destinado a coordenadores pedagógicos e educadores.

Apesar de o Curso ter como público prioritário coordenadores pedagógicos e
educadores, ele está aberto a todos que têm participação direta no Programa: convenentes,
presidentes de AABBs e CESABBs, gerentes das Agências de Relacionamento e colaboradores.
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SAIBA COMO
DIVULGAR MATÉRIAS

NO SITE DO PROGRAMA

S

ão comuns as dúvidas sobre como fazer
para que notícias do AABB Comunidade
sejam publicadas no site do Programa
(www.aabbcomunidade.com.br) ou no site da
FENABB (www.fenabb.org.br). O processo
é mais simples do que se possa imaginar.
Basta enviar um resumo da atividade
para o e-mail fenabb@fenabb.org.br,
acompanhada de fotos e um telefone
para contato, sempre com o DDD.
A partir daí, os jornalistas do Núcleo
de Comunicação da Federação fazem
contato para apurar mais informações,
redigir a matéria e encaminhar para
publicação. O período entre a apuração
e a publicação no site pode variar em
função do número de notícias recebidas.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
- Envie o resumo da atividade a ser publicada com o máximo de brevidade
possível (pede-se até duas semanas da data da realização);
- Notícias de datas comemorativas (Festa Junina, Dia das Mães, etc.)
e atividades comuns a todos os Programas (visita médica, entrega de
uniformes) são publicadas via rede social: www.facebook.com/FENABB;
- O e-mail que recebe e cataloga as matérias de ambos os sites é o fenabb@fenabb.org.br.
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CURSO EDUCADOR SOCIAL

Aproximadamente nove turmas
serão oferecidas até o fim do ano
Estão previstas, para o segundo semestre deste ano, mais nove turmas do
Curso Educador Social - treinamento de extrema importância para quem atua
junto às crianças e adolescentes atendidos pelo Programa Integração AABB
Comunidade. Até o momento, o Curso foi ofertado em 16 AABBs:

Cidade
Santa Maria (RS)

Irará (BA)

Lucélia (SP)

Parnaíba (PI)

Canoinhas (SC)

Araraquara (SP)

Maceió (AL)

Vazante (MG)

São Borja (RS)

Porteirinha (MG)

Barreiras (BA)

Anápolis (GO)

Timbaúba/Camutanga (PE)

Coronel Vivida (PR)

Jacarací (BA)

Patos de Minas (MG)

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. Deste modo, a prática
pedagógica é orientada por métodos que despertem a curiosidade, contemplem
abordagens multirreferenciais, valorizem o diálogo e a diversidade, entre outros.
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CANAIS DE ATENDIMENTO
DO PROGRAMA:

SAIBA COM QUEM FALAR

Atenção: priorize o uso do correio eletrônico, pois, além de ser um meio mais econômico,
a sua solicitação ou reclamação fica registrada e evita sobrecarregar o atendimento
telefônico com assuntos que podem ser tratados por e-mail.
Em tempo, pedimos encaminhar mensagens apenas via e-mails institucionais:
• cidade.cp@aabbcomunidade.com.br – coordenadores pedagógicos;
• cidade@aabb.com.br – presidentes de AABBs;
• prefeitura.cidade@gov.br – parceiros.
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Quando se quer entrar em contato com a FENABB
ou com a FBB, o ideal é saber quais atendimentos
estão a cargo da Federação e quais são de
responsabilidade da Fundação, com respectivos
endereços eletrônicos e telefones. Por isso,
reproduzimos nesta edição do Jornal do Educador
informações já publicadas no site do Programa (menu
à esquerda) e que serão de grande valia a tod@s.
Atendimento a cargo da FENABB
0800 726-5661 – 9h às 12h – 14h às 17h
aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br
• Curso Educador Social AABB Comunidade
• Siga - Cadastro de educandos e educadores
• Siga - Substituição de coordenador pedagógico
• Siga - Substituição de representante do convenente
• Verba Computador e Impressora
• Verba Manutenção
• Verba Pequenas Reformas
fenabb@fenabb.org.br
• Divulgação de matérias no site do Programa

Atendimento a cargo da FBB
0800 642-2888 - 9h às 12h - 14h às 17h
aabb.comunidade@fbb.org.br
• Exame médico/odontológico
• Formalização de convênio
• Relatórios
• Solicitação de Compras (kits)
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MONITORAMENTO 2014

RESULTADOS

Como estratégia direcionada ao aprimoramento da qualidade
do Programa AABB Comunidade, a FENABB realizou, no segundo
semestre de 2014, dez visitas de monitoramento.
Um dos objetivos do monitoramento é identificar e divulgar boas práticas,
bem como inadequações e fragilidades observadas no desenvolvimento
do Programa, no sentido de que inspirem iniciativas de aprimoramento
e promovam ações proativas e corretivas, respectivamente.
A seguir, confira as ocorrências mais frequentes identificadas nas
visitas. Caso algum desses pontos esteja se repetindo em sua AABB, a
situação exigirá medidas para correção ou aprimoramento.

Inadequações e fragilidades
1. Exames médicos e odontológicos não realizados ou
sem documentação comprobatória da realização.
2. Itens do Kit Material Permanente sem a plaqueta de
identificação - disponível no Manual de Identidade Visual.
3. Uniformes em desacordo com o Manual de Identidade Visual.
4. Inexistência de Planejamento Anual. Quando existente,
não contempla os macrocampos do conhecimento,
previstos no Projeto Político Pedagógico - PPP.
5. Planejamento das atividades não consonante
com o Planejamento Anual.
6. Coordenadores pedagógicos e educadores sem conhecimento
e domínio do Projeto Político Pedagógico - PPP.
7. Coordenadores pedagógicos e educadores não capacitados no Curso
Educador Social AABB Comunidade à Equipe AABB Comunidade.
8. Conselho Deliberativo Participativo não constituído ou pouco atuante.

Pontos positivos
Notou-se, nas unidades em que o Programa está sendo bem
conduzido, que um dos fatores para o sucesso das ações
é a boa articulação entre o convenente, o presidente da
AABB e o gerente da Agência de Relacionamento do BB.
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CURSO PSICOLOGIA DO

DESENVOLVIMENTO
Mais uma oportunidade formativa para os educadores sociais do Programa AABB
Comunidade: é o Curso Psicologia do Desenvolvimento, que será lançado em
setembro. O objetivo será dar conhecimento as diferentes concepções psicológicas
sobre o desenvolvimento humano presentes no processo do ensino-aprendizagem,
identificando influências e implicações práticas com os educandos.

Conteúdo e Carga Horária
Com carga horária de 40 horas, o conteúdo do Curso, que será a distância,
está organizado e quatro unidades, com os seguintes objetivos:
Unidade 1 - Identidade Profissional
Objetivo: a) Estabelecer relação entre o desenvolvimento da identidade
profissional e a história pessoal e social do educador e, b) Identificar as
competências que caracterizam a identidade profissional do educador.
Unidade 2 - Concepções de Desenvolvimento e Aprendizagem
Objetivos: a) Distinguir as concepções psicológicas sobre o desenvolvimento humano
presentes no processo ensino-aprendizagem e, b) Identificar as influências e implicações
das concepções de desenvolvimento e aprendizagem no trabalho pedagógico.
Unidade 3 - Processos psicológicos e educação
Objetivos: a) Discutir a influência dos processos psicológicos no desenvolvimento e na
construção do processo de ensino-aprendizagem e b) Fazer a relação entre os processos
psicológicos e as novas alternativas metodológicas de ensino-aprendizagem.
Unidade 4 - Lúdico e processos educativos
Objetivos: a) Conceituar o lúdico na educação; b) Discutir a importância do lúdico
como instrumento psicológico de desenvolvimento e c) Descrever como utilizar
intencionalmente as diversas funções e formas do lúdico, historicamente construídas
no processo de desenvolvimento humano, a fim de promover a aprendizagem.

Requisito
Ter concluído o curso Introdução ao Programa Integração AABB Comunidade.
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Saiba mais em bb.com.br/poupancapremiada

Central de Atendimento BB SAC
Deﬁciente Auditivo ou de Fala Ouvidoria BB
0800 729 5678
4004 0001 ou 0800 729 0001 0800 729 0722 0800 729 0088

@bancodobrasil
/bancodobrasil

*Prêmios pagos em dinheiro diretamente ao contemplado. Valores líquidos de Imposto de Renda, conforme legislação vigente. Lastreados por Títulos de Capitalização da Brasilcap
Capitalização S.A., CNPJ: 15.138.043/0001-05, aprovados pela SUSEP, processos nº 15414.002920/2009-14 e nº 15414.002919/2009-90. A aprovação deste título pela SUSEP
não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. Promoção válida até
31.10.2015. Consulte o regulamento no site: bb.com.br/poupancapremiada.

