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É com grande alegria que fazemos chegar até você mais
uma edição do Jornal do Educador. Esta publicação,
especialmente voltada para educadores do Programa
AABB Comunidade, parceiros e comunidade local, tem
por objetivo partilhar experiências vividas, além de trazer
informações consideradas relevantes para serem
compartilhadas com o maior número possível de pessoas.
Esta edição traz muitas informações sobre os cursos de
capacitação, entre eles, o Curso Introdução ao Programa
Integração AABB Comunidade e o Curso Psicologia do
Desenvolvimento. Ambos podem ser feitos por meio
da plataforma online FENABB Educativa e está aberto
à participação de todos os educadores. Cabe lembrar
que focar na formação nunca é demais, uma vez que
capacitação está na base do bom atendimento que
prestamos às crianças e aos adolescentes.
Outro destaque deste Jornal é o resultado do Concurso
Agenda 2016. O certame foi um sucesso. Recebemos
materiais de várias AABBs, com fotos, desenhos e
redações. A alta qualidade dos materiais desafiou bastante
a Comissão na hora a escolha. Mas foi um trabalho
prazeroso e que nos deu uma certeza: o talento é algo nato
em todas as unidades do Programa AABB Comunidade.
O encontro regional do Programa em Pernambuco, dicas
sobre meio ambiente, envio das cartilhas sobre educação
financeira e boa nova de que o site do Programa será
reformulado também entram na pauta.

Presidente
Rene Nunes dos Santos
Vice-Presidentes
Clodoaldo Soares do Nascimento,
Jezreel Agra Cordeiro,
Pedro Paulo Campos Magno e
Waldyr Peixoto Filho
SDS, Ed. Boulevard Center, 3º andar
CEP: 70.391-900 – Brasília/DF
Tel.: (61) 2106 1100 | Fax: 2106 1131
0800 704 2106 | 0800.726.5661
aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br
www.fenabb.org.br
FBB - Fundação Banco do Brasil
Diretoria Executiva
Presidente
José Caetano de Andrade Minchillo
Diretores Executivos
Marcos Melo Frade e
Vagner Lacerda Ribeiro
SCN Qd. 01 Bl. A/10º andar
Ed. Number One 70711-900 - Brasília DF
Telefone: 0800.642.2888
aabb.comunidade@fbb.org.br
www.fbb.org.br
Produção:
Núcleo de Comunicação
Texto: Geanderson Reis
Diagramação: Rafael Gadelha
Jornalista Responsável:

Excelente leitura!
Rene Nunes dos Santos
Presidente

Delise Barbosa MTB 7243/DF
Redação e Correspondência
FENABB – Federação das AABB
SDS Ed. Boulevard Center, 3º andar
CEP: 70.391-900 – Brasília (DF)
Tel.: (61) 2106 1100 | Fax: 2106 1131
0800.704.2106
Tiragem: 8.000

2

Jornal do

Educador

SUMÁRIO

Curso Introdução ao Sistema

04

Cartilha sobre Educação Financeira

Piscologia do Desenvolvimento

CURSO INTRODUÇÃO AO
Programa Integração AABB Comunidade

06

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

11

CARTILHAS SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA:

13

DESTAQUES NO PROGRAMA

Aproveite para fazer, já que o curso é a distância

Trabalhe o tema entre educandos e familiares

Confira as notícias

Jornal do

Educador

3

CURSO INTRODUÇÃO AO
PROGRAMA INTEGRAÇÃO
AABB COMUNIDADE

V

ocê, educador que atua junto às crianças e aos adolescentes do Programa,
já fez o Curso Introdução ao Programa Integração AABB Comunidade?
Se não fez, a FENABB recomenda fazê-lo o quanto antes!

Esse treinamento, que visa tornar o Programa plenamente conhecido
por todos que colaboram para a realização, está disponível na
plataforma FENABB Educativa e tem carga horária de 20 horas.

Manifeste seu interesse e faça a inscrição
em: http://educativa.fenabb.org.br/moodle/.
Outros públicos:
Apesar de o Curso ter como público
prioritário coordenadores pedagógicos
e educadores, ele é aberto a todos que
têm participação direta no Programa:
convenentes, presidentes de AABBs
e CESABBs, gerentes das Agências
de Relacionamento, colaboradores e
demais pessoas que tenham interesse.
Se tiver dúvidas, ligue: 0800 726-5661
– 9h às 12h – 14h às 17h.
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PERNAMBUCO:
Educadores promovem
encontro regional

S

anta Cruz do Capibaribe (PE)
recebeu, no dia 15 de outubro,
educadores de mais duas cidades
– Camutanga (PE) e Timbaúba (PE) –
para um encontro de integração entre
educadores. A ação foi organizada de
forma independente, com vistas a ampliar
trocas de experiências pedagógicas.
Na oportunidade, os educadores presentes
expuseram um pouco do cotidiano dentro
do Programa, abordando pontos positivos
e pontos que precisam ser melhorados a
cada dia. A atividade também contou com a
participação de familiares, o que permitiu a
aproximação entre as famílias dos docentes.

Para o coordenador anfitrião, José Soares,
iniciativas como essa são boas para conhecer
e partilhar experiências com pessoas que
atuam na mesma área, mas em realidades
distintas. “Você aprende mais com o outro,
vivencia formas diferenciadas que cada um
tem para lidar com os desafios”, declarou.
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PSICOLOGIA DO
DESENVOLVIMENTO
Aproveite para fazer e
ficar ainda mais capacitado
para trabalhar com os jovens

C

oordenadores pedagógicos e educadores do AABB Comunidade devem fazer o Curso
Psicologia do Desenvolvimento. Essa, que é mais uma oportunidade de formação e
atualização de conhecimentos para aqueles que atuam no Programa, tem como objetivo
de apresentar as diferentes concepções psicológicas sobre o desenvolvimento humano
presentes no processo do ensino-aprendizagem, identificando influências e implicações
práticas com os educandos. O curso está organizado em quatro unidades, a saber:
– Identidade Profissional.
– Concepções de Desenvolvimento e Aprendizagem.
– Processos Psicológicos e Educação.
– Lúdico e processos educativos.
Com carga horária de 40 horas, ele é a distância. As inscrições serão via FENABB Educativa.
Para saber mais, entre no site: http://educativa.fenabb.org.br/moodle/.
“É importante que todos os educadores façam esse treinamento. Neste sentido,
incentivo cada coordenador pedagógico a liderar as equipes de educadores no sentido
de estimulá-los a fazer”, disse o gerente da área de Desenvolvimento de Pessoas
da Federação, Dan Carvalho. Vale lembrar que o Curso Introdução ao Programa
Integração AABB Comunidade é o único pré-requisito para essa capacitação.
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CURSO
EDUCADOR
SOCIAL
CAPACITANDO
PARA MELHOR
SERVIR

E

m 2015, até a data de fechamento
desta matéria, a FENABB havia
ofertado 20 turmas do Curso
Educador Social. No total, foram 81 AABBs
capacitadas, com treinamento para 566
educadores, incluindo coordenadores.
Essa formação é essencial para quem
atua no Programa, pois trabalha assuntos
essenciais para a prática pedagógica,
como: Projeto Politico Pedagógico;
Desenvolvimento Humano; Análise de

Conjuntura; Concepções de Educação;
Marcos Legais; Planejamento e Educação
para o Trabalho, dentre outros
Em 2016, novas turmas do Curso
Educador Social serão ofertadas.
Os interessados – convenentes e
presidentes de AABBs – em sediar
deverão se manifestar enviando
e-mail para aabbcomunidade@
aabbcomunidade.com.br. Tem dúvidas?
Ligue: 0800 726-5661 e fale conosco!
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CANAIS DE ATENDIMENTO
DO PROGRAMA:
SAIBA COM QUEM FALAR

A

tenção coordenadores pedagógicos e auxiliares administrativos: para entrar em contato
com a FENABB ou com a FBB, saiba 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

Atendimento a cargo da FBB

0800 726-5661 – 9h às 12h – 14h às 17h

0800 642-2888 - 9h às 12h – 14h às 17h

aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br

aabb.comunidade@fbb.org.br

• Curso Educador Social AABB Comunidade

• Exame médico-odontológico

• Siga – Cadastro de educandos e educadores

• Formalização de convênio

• Siga – Substituição de
coordenador pedagógico

• Relatórios

• Siga – Substituição de
representante do convenente

• Compras de Kits

• Verba Computador e Impressora
• Verba Manutenção
• Verba Pequenas Reformas
fenabb@fenabb.org.br
• Divulgação de matérias no site do Programa
Priorize o uso do e-mail, pois, além de ser mais econômico, a sua solicitação
ou reclamação fica registrada e evita sobrecarregar o atendimento telefônico
com assuntos que podem ser tratados por meios eletrônicos.
Orientamos que as mensagens sejam encaminhadas 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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NOVO SITE DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE:
A PREVISÃO É QUE EM 2016 ELE JÁ ESTEJA NO AR

A

FENABB está em processo de finalização do novo site do Programa AABB
Comunidade. O endereço permanecerá o mesmo (www.aabbcomunidade.org.br). A
novidade é que ele ganhará um design muito mais moderno, clean, e apresentará
um conceito de usabilidade intuitiva, de modo que os usuários com pouca experiência
em navegação na internet não tenham dificuldades com a navegabilidade.
Aguarde, em breve, mais novidades!

DIVULGUE MATÉRIAS DE SUA
CIDADE NO SITE DO PROGRAMA

É

bem comum que coordenadores pedagógicos e dirigentes de AABBs tenham dúvidas
sobre como fazer para que notícias do AABB Comunidade sejam publicadas no site do
Programa (www.aabbcomunidade.com.br). Contudo, o processo é muito mais simples
do que se possa imaginar: Basta enviar um resumo da atividade para o e-mail fenabb@
fenabb.org.br, acompanhado de fotos e um telefone para contato, sempre com o DDD.
A partir daí, os jornalistas do Núcleo de Comunicação (NUCOM) da Federação
fazem contato para apurar mais informações (quando necessário), redigir
a matéria e encaminhá-la para publicação. O período entre a apuração e a
publicação no site pode variar em função do número de notícias recebidas.
Observações Importantes
1) Envie o resumo da atividade a ser publicada com o máximo de brevidade possível (pede-se
até duas semanas da data da realização); 2) Notícias de datas comemorativas (Festa Junina,
Dia das Mães, etc.) e atividades comuns a todos os Programas (visita médica ou de dentistas,
entrega de uniformes, etc.) são publicadas via rede social: www.facebook.com/FENABB.
- O e-mail que recebe e cataloga as matérias é o fenabb@fenabb.org.br.
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CONCURSO AGENDA 2016:

Confira o resultado!

O

Concurso Agenda
2016 do Programa
Integração
AABB Comunidade já
tem resultado: a foto
vencedora é de Campo
Belo (MG), imagem que
abordou, juntamente
com o tema olímpico e
paralímpico, o espírito
do Programa: a união!
A agenda 2016 sairá
com novidades com
relação ao tamanho,
será mais moderna e
fácil de manusear.
Confira no site no
Programa: www.
aabbcomunidade.com.
br o resultado completo
das fotos, assim como
a classificação dos
desenhos e redações.

Premiação
Na seleção foram contemplados pelo menos uma foto, um desenho e uma redação de
cada região do país. No caso das fotos, a AABB que ficou em 1º lugar levou um Ultrabook
e estampa a capa da agenda. As menções honrosas recebem um Projetor Multimídia para
uso do Programa. Nos desenhos, todos os educandos selecionados serão contemplados
com um Tablet. Já os autores das 12 redações escolhidas ganharão Smartphone.

Distribuição:
A agenda será distribuída para educadores e coordenadores do Programa, presidentes
de AABBs, gerentes de Agência de Relacionamento do Banco do Brasil e Convenente.
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CARTILHAS SOBRE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA:
TRABALHE O TEMA ENTRE
EDUCANDOS E FAMILIARES

A

FENABB enviou, entre o final de agosto e o início
do mês de setembro, cartilhas e camisetas com a
temática “Educação Financeira” para as AABBs que
mantém o Programa Integração AABB Comunidade.
Os materiais encaminhados foram:
- Cartilha Saúde financeira não tem preço! – 1 para
cada educador e para o presidente da AABB;
- Cartilha Bancos: simples assim! – 1 para cada
educador e para o presidente da AABB;
- Camisetas Saúde financeira não tem preço! – 2
para cada educador e para o presidente da AABB.
A sugestão da Federação é que os educadores utilizem
essas cartilhas como subsídio para desenvolver atividades
pedagógicas com as crianças e aos adolescentes.
Vários coordenadores, inclusive, já confirmaram o
recebimento e alguns estão organizando ações junto
aos educandos e familiares de forma muito positiva!
Faça o mesmo aí em sua cidade e compartilhe
com a FENABB a ação por meio de textos e fotos.
Conforme forem chegando, os relatos de ações serão
publicados em: http://facebook.com/FENABB.
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MEIO AMBIENTE:

COMO O PROGRAMA PODE SE ENGAJAR

D

e junho a setembro deste ano, o projeto ‘Reciclagem: um jeito simples de
mudar o Meio Ambiente’, do Programa AABB Comunidade Princesa Isabel
(PB), concretizou uma ação importante em benefício do planeta: reciclou
cerca de 200 pneus, tudo isso envolvendo os 100 educandos da cidade.
Assim como a equipe de Princesa Isabel, você, em sua AABB, também pode fazer
diversas ações em prol do meio ambiente, seja trabalhando com pneus, como no
exemplo citado, ou fazendo atividades de reaproveitamento de materiais como garrafas
pets, latinhas de alumínio, e ainda atuando em iniciativas como plantio e catalogação
de árvores na AABB ou em praças, desenvolvendo hortas comunitárias, etc.
Outra dica é fazer como a equipe de Campo Grande (MS). No fim do mês de junho,
eles participaram de uma ação pedagógica relacionada às atividades dos Cadernos
de Oficinas, macrocampo Cuidado Socioambiental. O tema da ação foi ‘Que Bicho é
esse?’. Na oportunidade, os educandos aprenderam sobre curiosidades relacionadas
aos animais que vivem no espaço do clube. Depois da teoria, eles expressaram tudo
o que aprenderam em forma de artesanato e com apresentações audiovisuais.
Quer outras dicas de ações para fazer com os educandos? Então confira
algumas dicas nos sites do Greenpeace (www.greenpeace.org) e do
WWF (www.wwf.org.br). Mãos à obra. A natureza agradece!
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PROGRAMA

A AABB Caxias do Sul (RS) recebeu,
no dia 25 de setembro, a festa de
comemoração pelos 10 anos do Programa
AABB Comunidade local. A festividade
reuniu aproximadamente 150 pessoas,
que assistiram a um verdadeiro show dos
educandos, com apresentações de balé,
maculelê (dança folclórica brasileira, de
origem africana e indígena) e, também,
as tradicionais danças gaúchas.

DESTAQUES NO

AABB CAXIAS DO SUL
COMPLETA 10 ANOS EM
CLIMA DE MUITA FESTA

EDUCANDOS DE TIMBAÚBA (PE)
RECEBEM RG E CPF
Educadores do Programa Integração AABB
Comunidade Timbaúba (PE), em parceria com a
Casa da Cidadania (entidade local responsável
pela prestação de diversos serviços à população),
o Banco do Brasil e a Secretaria de Educação
do município, realizaram, no dia 18 de agosto,
um projeto de cidadania para que educandos
conseguissem a emissão de documentos, tais
como RG e CPF.

EDUCANDO DE PICOS (PI) É
MEDALHISTA DE OURO EM
PAN-AMERICANO NA ARGENTINA
O AABB Comunidade Picos (PI) está em festa!
O educando e carateca João Paulo da Silva, de
13 anos, conquistou duas medalhas de ouro no
Pan-Americano da Argentina, disputado entre
os dias 9 e 12 de julho. O evento foi promovido
pela Federação Mundial de Karatê. O atleta,
que é faixa laranja, venceu nas categorias
kumitê e katá individual. Como fruto dessas
vitórias, João irá integrar a Seleção Brasileira de
Karatê para disputar o Campeonato Mundial da
Islândia, que será realizado em junho de 2016.
Jornal do

Educador
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PROGRAMA
DESTAQUES NO

GOVERNADOR DA BAHIA
VISITA AABB COMUNIDADE
CRUZ DAS ALMAS (BA)
O Programa AABB Comunidade Cruz das
Almas (BA) recebeu, no dia 30 de outubro, uma
visita muito especial: o governador do estado,
Rui Costa. O encontro foi organizado pelos
educadores do Programa, com total apoio da
Superintendência Estadual do BB, representada
pelo superintendente Marcelo Mendes Palhano.
O evento foi promovido com o intuito de
divulgar e apresentar as atividades realizadas
no projeto social durante o ano. A ação reuniu
em torno de 250 pessoas.

AABB COMUNIDADE
ARARAQUARA (SP) TEM
TRIMESTRE MOVIMENTADO
Os dias dos educandos do Programa em Araraquara
(SP) estão sendo bastante movimentados. Nos dias
13 e 14 de julho, os jovens participaram da 67ª
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC). Este ano, o tema
do evento foi “Luz, Ciência e Ação”, em alusão ao
Ano Internacional da Luz, celebrado em 2015. A
cada ano, o encontro é realizado em um estado
diferente, reunindo centenas de pessoas, entre
cientistas, professores, estudantes de todos
os níveis, profissionais liberais e visitantes. A
programação conta, sempre, com conferências,
simpósios, mesas-redondas, encontros, sessões
especiais, minicursos, entre outras.
Já no início do mês de outubro, educadores
organizaram uma campanha de arrecadação de
produtos de higiene pessoal em benefício do Asilo
Vila Vicentina, entidade que abriga cerca de 60 idosos
na cidade e que sobrevive, entre outras coisas, da
generosidade da população local.
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EDUCANDOS DE SANTA
CRUZ DO SUL (RS) RECEBEM
NOVAS FAIXAS NO JUDÔ
Na tarde de 26 de agosto, no Auditório da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de
Santa Cruz do Sul (RS), foi realizada a primeira
troca de faixa de judô de 40 educandos do
Programa AABB Comunidade. Na cidade,
crianças e adolescentes atendidos fazem as
aulas graças à parceria entre o Programa e
a Associação de Judô Santa Cruz (Ajusc) /
Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).

AABB COMUNIDADE PARANAÍBA (MS)
PARTICIPA DE EVENTO SOBRE TRÂNSITO
O Programa AABB Comunidade Paranaíba (MS) participou, no
dia 5 de agosto, da 6ª edição do Festival Estudantil Temático
Teatro para Trânsito (FETRAN). O evento foi promovido pela 3ª
Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso
do Sul, em parceria com o Detran do estado. A atividade teve
como objetivos principais estimular a criatividade de crianças da
rede pública de ensino por meio do teatro, chamar atenção dos
alunos para as relações entre motoristas e pedestres e reforçar
a necessidade do respeito e obediência às regras que regem o
trânsito.

AABB COMUNIDADE
MANHUAÇU (MG) PROMOVE
FESTA DA FAMÍLIA
O Programa AABB Comunidade Manhuaçu
(MG) promoveu, no dia 8 de outubro, a Festa da
Família. A confraternização, realizada na sede do
clube, teve como principal objetivo aproximar
e integrar educandos e seus familiares, com os
objetivos do Programa. Na ocasião participaram
todos os 120 educandos da cidade, juntamente
com familiares e convidados, o que gerou um
público total de 300 pessoas.
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