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Caro(a) Educador(a) Social,

O ano de 2016 foi de grandes conquistas para o Programa 
AABB Comunidade. Mesmo diante de algumas adversidades 

pelas quais um projeto social pode passar, o empenho e a 
garra dos nossos educadores têm sido uma força motriz 

capaz de driblar quaisquer dificuldades. E isso é motivo de 
orgulho para todos nós! 

Nesta edição do Jornal do Educador vamos contar as boas 
novas que, juntos, conquistamos. Uma delas – que por sinal era 

uma reinvindicação antiga dos educadores – foi o Encontro de 
Educandos. Só no último trimestre foram duas edições, Coronel 

Vivida (PR) e Santa Cruz do Sul (RS). Para 2017, uma certeza 
paira sobre todos nós: a de que serão muitas outras edições 

desse Encontro. E isso fará a alegria da garotada.

Outra novidade que vem por aí é o site do Programa, que será 
totalmente reformulado. O endereço permanecerá o mesmo 

(www.aabbcomunidade.org.br). O que mudará é o layout, a 
navegabilidade. Vai ficar muito mais funcional, interativo e, ao 
mesmo tempo, intuitivo. Isso fará com que públicos de todas 

as idades tenham maior facilidade para acessar o conteúdo ali 
postado, desde matérias até documentos.

Por falar em site, o Programa ganhou mais uma ferramenta 
comunicacional: a Fan Page do Programa: www.facebook.

com/fenabbaabbcomunidade. Nela, o educador poderá 
conferir tudo o que é postado no site, além de conteúdos 

exclusivos, como notas sobre eventos corriqueiros (que 
normalmente não são veiculados no site), divulgação de 
eventos e muito mais. Esse espaço também poderá ser 

utilizado como canal de atendimento para o educador, o que 
dinamizará a comunicação entre FENABB e educadores.

Dicas sobre como renovar os convênios (2017-
2020), curso Introdução a uma Pedagogia Social das 

Sexualidades, além de atividades sociais e culturais pelo 
Brasil também estão na pauta do Jornal.

Boa leitura,

Rene Nunes dos Santos.

EDITORIAL
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AABB COMUNIDADE ARAXÁ (MG)
participa de atividades teatrais sobre o Meio Ambiente

1° FESTIVAL DA CANÇÃO
é promovido com sucesso em Petrolândia

PROGRAMA EM FREDERICO WESTPHALEN (RS)
trabalha halloween com ludicidade

DESTAQUES NO PROGRAMA
fique por dentro

FIQUE POR DENTRO DAS RENOVAÇÕES DE CONVÊNIOS
e novas adesões no AABB Comunidade

“AS REALIDADES AFRICANAS NÃO ENCONTRADAS NA LITERATURA BRASILEIRA”  
Esse foi o tema de palestra com os educandos de Araraquara

SUMÁRIO

Coronel Vivida (PR) e Santa Cruz do Sul (RS) sediam 
Encontro de Educandos

Programa AABB Comunidade agora tem página 
exclusiva no Facebook

Introdução a uma Pedagogia Social das Sexualidades: 
Curso estará disponível no 1° semestre de 2017
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Coronel Vivida (PR) e Santa Cruz do Sul 
(RS) sediam Encontro de Educandos 

O Encontro de Educandos foi idealizado para contemplar diversos objetivos, como: aproximação, 
integração e união entre os AABB Comunidades espalhados pelo país. E a cada edição realizada, tais 
premissas são alcançadas com êxito, sendo uma conquista importante para o Programa. 

Nas cidades de Coronel Vivida (PR) e Santa Cruz do Sul (RS) as últimas edições realizadas em 2016, 
não foram diferentes. O saldo de educandos que ambas reuniram foi inspirador, com a participação de 
aproximadamente, 670 crianças e adolescentes. 

Abaixo, um pouquinho de como foram as atividades nas duas cidades:

AABB Coronel Vivida (PR) AABB Santa Cruz do Sul (RS)

Com participação de cerca de 
170 educandos, representantes das 
seguintes cidades: Coronel Vivida, 
Chopinzinho, Dois Vizinhos, Palmas, 
Pato Branco, Salto do Lontra, Ubiratã 
e União da Vitória, o Encontro foi 
realizado, entre os dias 28 e 30 
de outubro. Os projetos sociais 
presentes em todo o estado reuniram 
também 40 educadores e autoridades, 
como o vice-presidente da FENABB 
Waldyr Peixoto, o presidente do 
CESABB-PR, André Castelo Branco e o 
superintendente regional do Banco do 
Brasil Adriano Cardoso Costa. 

Ao longo dos dias foram 
realizadas atividades de recreação 
que despertaram a animação da 
garotada e também almoços de 
confraternização. 

A sede abebeana recepcionou em torno de 
500 educandos que marcaram presença, no 
dia 10 de novembro. As cidades representadas 
foram muitas: Bento Gonçalves, Caçapava do 
Sul, Cachoeira do Sul, Campo Novo, Caxias do Sul, 
Novo Hamburgo, Porto Alegre, Restinga Seca, Rio 
Pardo, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, São Pedro 
do Sul, São Sepé e Tapejara. Com entusiasmo, 
o evento também contou com a participação de 
um time de peso de 80 educadores sociais, além 
de dirigentes abebeanos, colegas do Banco do 
Brasil e a mascote da FENABB cheia de alegria: 
O FENABBINHO.

Apresentações artísticas de trabalhos 
realizados durante o ano, brincadeiras, 
modalidades esportivas, oficinas artísticas 
e culturais, foram algumas das atrações do 
evento. O tradicional desfile das delegações 
pelo centro da cidade e encerramento com 
jantar de confraternização também obtiveram 
destaque entre os participantes. 

Educador
Jornal do4
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Site do AABB Comunidade de cara nova!
Página acessível traz conteúdo moderno e muita interatividade

5Educador
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A FENABB trabalhou com empenho e muita dedicação durante alguns meses em um projeto, 
que agora temos a honra em anunciar para todo o Sistema AABB, como fi nalizado: o novo site 
do AABB Comunidade, disponível em: http://www.aabbcomunidade.org.br. Em função das 
necessidades de modernização e atualização no antigo site do Programa, oferecemos uma nova 
página que, sem dúvidas, irá agradar muito os internautas e também público-alvo, coordenadores 
pedagógicos, educadores sociais, educandos e presidentes de AABBs. 

Abaixo, algumas funcionalidades do novo portal:

- Espaço para navegação amplo e com manuseio intuitivo por abas localizadas no 
início da página;

- Fotos e textos com maior visibilidade;

- Disponibilidade de maior número de publicações, como matérias e informações 
importantes sobre o AABB Comunidade;

- Logos das redes sociais da FENABB: Facebook e Twitter.
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AABB COMUNIDADE GANHA MAIS 
UM CANAL DE COMUNICAÇÃO

A FENABB criou, no final de novembro, uma página no Facebook dedicada ao Programa 
Integração AABB Comunidade: www.facebook.com/fenabbaabbcomunidade. Esse novo canal 
de comunicação servirá de apoio ao site do Programa – www.aabbcomunidade.org.br – e 
funcionará como plataforma de atendimento para educadores e coordenadores de todo o Brasil 
(via mensagens in-box). Além disso, com a página, espera-se ampliar o potencial de mídia e 
veiculação das ações realizadas pelos educadores Brasil afora.

Nova página no Facebook será dedicada a divulgar ações do Programa
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PLATAFORMA FENABB EDUCATIVA: 
Tem um curso esperando por você!
A FENABB disponibiliza, 24 horas por dia, 7 
dias por semana, cursos de capacitação para 
educadores do Programa AABB Comunidade. 
Abordando os mais variados aspectos da prática 
pedagógica, além de temáticas relacionadas ao 
cotidiano do projeto social, esses treinamentos 
ajudam a instrumentalizar o educador do 
Programa para que possa melhor desempenhar 
seu papel no dia a dia com os educandos.

Hoje, dois cursos estão disponíveis para serem 
feitos por qualquer educador: 1) Introdução ao 
Programa Integração AABB Comunidade e 2) 
Psicologia do Desenvolvimento. Para se inscrever, 
basta acessar a plataforma FENABB Educativa 
(http://educativa.fenabb.org.br/cursos/), 
escolher o curso que deseja fazer, preencher 
um pequeno formulário com dados pessoais e 
pronto: aí é só navegar pelo conhecimento!

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: Conhecer as diferentes concepções psicológicas sobre 
o desenvolvimento humano presentes no processo ensino-
aprendizagem, identifi cando suas influências e implicações.

Público de interesse: Educadores do Programa.

Conteúdos:

Unidade 1: Identidade Profi ssional – Conceitos e ideias que 
formam a identidade profi ssional do educador;

Unidade 2: Concepções de Desenvolvimento e Aprendizagem 
– Visões psicológicas sobre desenvolvimento e 
aprendizagem e suas repercussões na escola;

Unidade 3: Processos psicológicos e Educação – Relação 
entre o desenvolvimento humano e como ocorre a 
construção do conhecimento na área educativa;

Unidade 4: Lúdico e Processos Educativos – A importância do 
lúdico para o desenvolvimento e a aprendizagem.

A seguir, confi ra as principais características de cada curso.

Para fazer o curso Psicologia do 
Desenvolvimento, que tem carga-horária de 
40h, é necessário já ter realizado o Introdução 
ao Programa Integração AABB Comunidade. 

Como ambos são online, o aluno pode 
conciliar as atividades no Programa com as 
aulas dos cursos. Foi isso que fez Francisco 
Filho, de Paulistana (PI). Ele cursou, no fi m de 
novembro, o Introdução ao Programa AABB 
Comunidade. “Achei muito interessante 
o conteúdo abordado, que identifi ca e 
contextualiza o Programa, discorre sobre 
os princípios do mesmo, aborda os marcos 
referenciais, entre outros aspectos. Ressalto 
que quando se tem uma orientação clara e 
didática sobre o que é o Programa, tudo fi ca 
mais fácil do lado de cá”, afi rmou.

INTRODUÇÃO AO PROGRAMA 
INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE

Objetivo: Tornar o Programa 
plenamente conhecido por todos que 
colaboram para a sua realização. 

Público de interesse: 
Coordenadores pedagógicos e 
educadores do Programa. 

Conteúdos:

Unidade 1: Identifi cação 
e contextualização;

Unidade 2: Princípios;

Unidade 3: Marcos referenciais;

Unidade 4: Objetivos;

Unidade 5: Práticas pedagógicas.
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Durante o ano de 2016, para nossa satisfação, 
o AABB Comunidade foi implementado em 
13 novas cidades. E para vocês, amigos 
abebeanos que têm interesse em renovação 
ou adesão do Programa no período 2017-2020, 
a FENABB orienta que seja iniciado o trabalho 
de conquista e fortalecimento de parcerias, 
junto às lideranças nas comunidades locais, 
entidades sem fins lucrativos, gerentes do 
Banco do Brasil e prefeituras municipais. 

Saiba o que a AABB precisa para aderir as 
atividades do AABB Comunidade:

A FENABB está preparando, para o 1° semestre de 
2017, mais um super treinamento para os educadores 
do Programa AABB Comunidade. Trata-se do curso 
Introdução a uma Pedagogia Social das Sexualidades. A 
ideia é capacitar e instruir coordenadores pedagógicos 
e educadores sociais sobre como conduzir este 
tema de maneira lúdica e didática junto às crianças e 
adolescentes, respeitando suas vivências cotidianas.

As aulas serão ministradas a distância, via plataforma 
FENABB Educativa. Para que os interessados possam 
se inscrever e realizar o curso sobre sexualidade será 
necessário que tenham feito os cursos:

• Introdução ao Programa Integração AABB Comunidade;

• Psicologia do Desenvolvimento.

Mais informações, em breve, no site da FENABB:  
www.fenabb.org.br. 

Fique por dentro das renovações 
de convênios e novas adesões 
no AABB Comunidade

Introdução a uma Pedagogia Social das Sexualidades:
Curso estará disponível no 1° semestre de 2017
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• Infraestrutura para recepcionar, três vezes 
por semana, 100 crianças e adolescentes, 
divididos em um único turno (manhã ou 
tarde) ou 50 educandos em cada um dos 
períodos. 

• Sala ou salão (com capacidade para, no 
mínimo, 25 educandos), quadra poliesportiva 
e cozinha - todas em boas condições de uso. 

Caso haja interesse na adesão, o presidente 
da AABB deve encaminhar e-mail para: 
aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br
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O AABB Comunidade Araxá (MG) participou 
entre os meses de junho e novembro, da 1° 
Mostra de Teatro Bem Brasil – Educando para a 
vida, que teve como temática o ”Meio Ambiente”. A 
ação foi promovida através das parcerias entre as 
empresas Bem Brasil Alimentos e Grupontapé e 
as Secretarias Municipais de Cultura e Educação. 

As atividades foram iniciadas no meio do ano 
com a capacitação de professores de oito escolas 
da rede pública de ensino que oferecem educação 
integral. Iniciadas as apresentações teatrais, o 
AABB Comunidade local foi representado por 41 
educandos, que demonstram que a cultura faz 
parte do cotidiano do projeto social. 

A garotada fez bonito em diversos 
espetáculos e conquistou premiações. Na 

AABB Comunidade Araxá (MG) 
participa de atividades teatrais 
sobre o Meio Ambiente 
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categoria “Melhor Roteiro”, o projeto social 
recebeu o título de 1° lugar, com a peça “O 
Encontro” e a 2° colocação na categoria 
“Melhor Cena”, com a peça “Os três desejos”. 

“Sempre vemos assuntos relacionados ao 
Meio Ambiente serem trabalhados por meio de 
projetos, desenhos. E, com este evento, tivemos 
o prazer de conhecer e participar de uma nova 
abordagem com o teatro. Foi realmente inovador! 
Nossos alunos amaram encenar os espetáculos 
e, em função de ser nossa primeira participação 
em uma atividade teatral, nem imaginávamos 
que iríamos conquistar prêmios. Para o nosso 
orgulho, já fomos convidados para participar da 
2ª edição que será promovida em 2017”, disse a 
coordenadora pedagógica, Leda Amorim. 
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O Halloween, popularmente conhecido no Brasil, 
como o Dia das Bruxas, a cada ano conquista 
novos adeptos que se fantasiam de personagens 
assustadores, há também as simbologias da 
abóbora e das crianças pedindo doces nas 
casas da vizinhança. Pensando em todas essas 
representações que a data conquistou pelo mundo 
a fora, o Programa em Frederico Westphalen (RS) 
aborda a temática de maneiras criativas e lúdicas 
anualmente, em função da curiosidade despertada 
entre os educandos. 

A origem do Halloween foi trabalhada 
entre a garotada, através de contos, fotos, 
histórias infantis, músicas e vídeos. Para a 
culminância da atividade realizada, no dia 
31 de outubro, os educandos ajudaram na 
confecção de fantasias e enfeites para a festa 
e, ainda, encenaram uma coreografia sobre a 
celebração. 

PROGRAMA EM FREDERICO WESTPHALEN (RS) 
TRABALHA HALLOWEEN COM LUDICIDADE

Ainda neste dia, o Programa contou com a 
ajuda de uma voluntária que fez pinturas faciais 
e montou também uma divertida brincadeira de 
caça às bruxas que, no caso, eram docinhos que 
foram espalhados por toda a AABB. 

“Mesmo não sendo muito típica da nossa 
região, as festas de Halloween, em todos os anos 
procuramos envolver os educandos em atividades 
que remetam ao tema, pois acreditamos que 
conhecer história e outras culturas são essenciais 
no desenvolvimento das crianças e adolescentes. 
Não podemos fechar os olhos para certos fatos 
que ocorrem a nossa volta, não é uma festa da 
nossa cultura, mas é da cultura de outros países e 
quem sabe um dia alguns de nossos educandos 
estarão em países que cultivam essa tradição, por 
isso, não podemos deixá-los alheios a esse tipo 
de conhecimento”, comentou a coordenadora 
pedagógica, Diliane Camargo. 

Educador
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Trabalhar a cultura sob os mais diferentes 
aspectos tem sido uma preocupação dos 
educadores do AABB Comunidade. Um exemplo 
disso foi a atividade desenvolvida em Araraquara 
(SP), no dia 5 de outubro, oportunidade na qual os 
educandos participaram de uma palestra sobre 
o continente africano com o tema: “As realidades 
africanas não encontradas na literatura brasileira”. 
O palestrante foi o guineense Sumbunhe N’fanda, 
do Grupo de Estudo e Pesquisa União Africana, 
ligado à Universidade Estadual Paulista.

Sumbunhe abordou o tema de forma 
descontraída, buscando a participação das 
crianças. Elas, por sua vez, fizeram muitas 
perguntas. Ao final do evento, o que ficou de 

“As realidades africanas não 
encontradas na literatura brasileira”
Esse foi o tema de palestra com os educandos de Araraquara

lição para todos foi que o continente africano 
não é apenas rico culturalmente, como também 
tem muito a ensinar ao mundo. Essa atividade 
complementou o conhecimento que eles 
obtiveram na escola, no mês anterior, sobre a 
filosofia Ubuntu.

“No Brasil, ainda hoje, a cultura africana é mal 
vista por uns e até demonizada por outros. Falar 
da riqueza desse continente e desmistificar alguns 
conceitos foram os objetivos do nosso trabalho. 
Precisamos formar cidadãos que tenham a 
capacidade de dialogar com o diferente, mesmo 
quando esse diferente seja o oposto daquilo que 
acreditamos ser o padrão a ser seguido”, declarou 
a coordenadora Márcia Alves.
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1° Festival da Canção é promovido 
com sucesso em Petrolândia 

Os AABB Comunidades promovem, durante 
todo ano, ações diferenciadas que incentivam 
a educação, a arte, a cultura, o esporte, etc. E 
no Programa em Petrolândia (PE) no dia 22 de 
novembro, foi vez de enaltecer a música, através 
das apresentações musicais de alunos das redes 
estadual e municipal de ensino, que participaram 
da 1° edição do Festival da Canção. 

A atividade foi realizada em homenagem ao 
Dia do Músico, celebrado na mesma ocasião. 
Soltando a voz e demonstrando muito talento 
participaram, 10 calouros, que foram avaliados 
por vários jurados, como artistas da região, o 
maestro Deison Bezerra; a secretária municipal de 
Educação, Alexandria de Sousa e o ex-professor 
de música do AABB Comunidade, Epifânio Barros. 

Em sua fala, a coordenadora pedagógica, 
Mayara de Castro comentou sobre a 

importância da música na formação social do 
cidadão e também a satisfação e alegria de 
cada participante.

E para as três melhores performances foram 
oferecidos prêmios pela AABB e empresas locais. 
Confira abaixo, os vencedores:

1° lugar: Alina Tayná, 17 anos.

2° lugar: Vitória de Souza, 14 anos.

3° lugar: Layane Jayne da Silva Santos, 15 anos.

Como recompensa a 1° colocada, Alina 
recebeu R$ 100,00, um book fotográfico e um 
kit da Cacau Show. Para o 2° lugar, Vitória, um 
pen-drive. E para a 3° colocada, Layane uma 
blusa e um boné Speedo. 
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PROGRAMA EM CÁSSIA (MG) FESTEJA 15 ANOS COM 
APRESENTAÇÕES MUSICAIS 

AABB COMUNIDADE FREDERICO WESTPHALEN 
AGORA TEM ORQUESTRA ESTUDANTIL

No dia 24 de novembro, o 
AABB Comunidade Cássia 
(MG) reuniu na Casa da 
Cultura da cidade, um público 
de aproximadamente 300 
pessoas para prestigiar as 
belas apresentações musicais 
que marcaram a comemoração 
dos 15 anos do projeto social. 
Educandos do canto coral, 
conjunto de cordas e flautas e 
banda de música trouxeram um 
repertório variado e repleto de 
sucessos conhecidos. 

O Programa AABB Comunidade 
Frederico Westphalen (RS) 
firmou parceria com a Escola 
Estadual Sepé Tiaraju para 
a formação da Orquestra 
Estudantil. A soma dos 
instrumentos que a escola 
parceira dispõe com a 
disponibilização do educador 
musical Guilherme Henrique da 
Silva (ex-aluno do Programa) 
resultou na criação do grupo, 
que hoje conta com 25 pessoas, 
incluindo educandos, educadores 
e alunos da Tiaraju.
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AABB PALMEIRA DAS MISSÕES PARTICIPA 
DE CORTEJO LITERÁRIO

EDUCANDOS DE PARANAÍBA SÃO PREMIADOS 
PELO BOM COMPORTAMENTO
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Educandos de Palmeira das 
Missões (RS) participaram, 
no dia 9 de novembro, de um 
cortejo literário pelas principais 
ruas da cidade. A ação teve por 
objetivo anunciar aos moradores 
locais a realização da Feira 
do Livro, com início naquele 
mesmo dia e encerramento no 
dia 12 de novembro. Ao todo, 
30 educandos saíram pelas ruas 
fantasiados de personagens. 
Esta foi a 4ª vez que o Programa 
participa do evento literário.

Educadores de Paranaíba 
(MS) realizaram, no dia 7 de 
outubro, a Feirinha do Bom 
Comportamento. Na ação, 
educandos que “pontuam” no 
quesito bom comportamento 
compraram diversos produtos 
para uso pessoal ou da família. 
Como funciona: ao final de 
cada mês, a pontuação obtida 
é trocada pelas Moedas do 
Bom Comportamento e, no fim 
do semestre, essas moedas 
são trocadas por brindes. 
Nesta edição, a quantidade 
de itens ofertados aumentou 
consideravelmente graças às 
doações de parceiros.
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NOVO PREFEITO DE PATOS DE MINAS VISITA PROGRAMA

DIVERSIDADE É TEMA DE 1° FEIRA ARTÍSTICO/
CULTURAL EM RUSSAS (CE) 

José Eustáquio Rodrigues 
Alves, prefeito eleito de Patos 
de Minas (MG), visitou as 
dependências do Programa 
AABB Comunidade no dia 27 
de outubro. Nesse dia, ele pôde 
conhecer o papel transformador 
do projeto social, que só no 
município atende 180 crianças 
e adolescentes. No momento 
da visita, o futuro prefeito, 
que estava acompanhado do 
vice Paulo Mota, assistiram a 
uma aula esportiva que estava 
sendo realizada com a garotada 
na quadra da AABB e, ainda, 
percorreram as instalações do 
clube.

O Programa em Russas 
(CE) realizou, no dia 24 
de novembro, a 1° Feira 
Artístico/ Cultural. O tema do 
evento foi “AABB Comunidade 
a favor da diversidade”. Na 
ocasião, foram expostos 
para os moradores da 
cidade os belos trabalhos 
confeccionados pelos 106 
educandos durante todo o 
ano de 2016, como: criações 
literárias e pintura em tela. 
E ainda apresentações de 
dança, música e teatro. 
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