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Caro Educador Social, 

Já estamos na reta final de 2019, e muitas coisas boas têm 
acontecido no AABB Comunidade, com atividades diversas 
e programações diferenciadas voltadas para as crianças e 
adolescentes. São algumas dessas experiências que esta 
edição do Jornal irá abordar, levando um pouco de cada 
parte do Brasil para você, Educador Social do Programa!

Logo na capa, o periódico traz uma matéria destacando a 
importância de integrar os pilares: família e escola. O texto 
apresenta relatos de Coordenadores que criaram estraté-
gias para construir estes laços, e os resultados têm sido 
satisfatórios, refletindo no comportamento e na aprendi-
zagem dos educandos. Outro destaque desta matéria é 
a participação de uma especialista da área de educação 
abordando o tema. 

Nas primeiras páginas do Jornal, a editoria Vivência expõe 
a história de uma ex-educanda que, hoje, atua como Edu-
cadora do AABB Comunidade Coronel Vivida (PR). O leitor 
também terá acesso aos Destaques do Programa, com 
ações esportivas, culturais e sociais realizadas pelos Pro-
gramas, em diferentes pontos do país. 

Ações institucionais também estão pautadas no periódi-
co, como as visitas de cortesia realizadas nos Programas 
Coronel Vivida e Chopinzinho, ambos no Paraná; a visita 
de monitoramento e avaliação, realizada no Programa 
Pato Branco, no mesmo estado, além do XIV Encontro de 
Educandos, em Russas, que reuniu Educadores e alunos 
de 16 cidades do Ceará. 

Essas e muitas outras pautas foram separadas com muito 
carinho para você. Bem-vindo a mais uma edição do Jornal 
do Educador!

Boa leitura,

Rene Nunes dos Santos.
Presidente da FENABB
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N esta edição conta-
remos um pouco da 
história de sucesso e 
superação da Educa-

dora Aline Mendonça Portela, 18, 
que ingressou no AABB Comuni-
dade, em 2009, com 10 anos de 
idade, como educanda. Morado-
ra do bairro Vila Nova, em Coro-
nel Vivida (PR), a jovem concilia-
va a sua rotina escolar com as 
atividades do AABB Comunidade 
do município. 

“Quando iniciei no Progra-
ma descobri minha segunda 
casa. Meus pais, mesmo no 
vício da bebida, sempre me de-
ram atenção e boa convivência 
com meus quatro irmãos. Fo-
mos criados com muitas dificul-
dades financeiras, mas o AABB 
Comunidade nos mostrou um 
caminho de alternativas melho-
res. Tudo que sei e aprendi na 
vida, até hoje, devo a este mara-
vilhoso Programa que transfor-
ma a vida de tantos seres huma-
nos”, disse.

V I V Ê N C I A

Aline conta que, todas as 
terças e quartas-feiras, faz ques-
tão de chegar no Programa an-
tes dos alunos e os recepcionar 
munida de muito amor. Ainda 
segundo ela, os alunos são con-
duzidos para a sala de dança e 
realizam as atividades previstas 
para o dia, sempre com um obje-
tivo maior, que é a participação 
de todos, com alegria e apren-
dizagem integral. “Minha maior 
inspiração para agir assim é 
lembrar do acolhimento que re-
cebia dos meus Educadores, em 
especial da Coordenadora Ma-
rilde, que me acompanha desde 
que entrei aqui”, diz. 

Marilde Lodi Manica, Coor-
denadora do Programa AABB 
Comunidade Coronel Vivida, fala 
que Aline, desde o princípio, foi 
uma menina muito tímida, brinca-
va pouco, e meio isolada. “Com o 
passar dos anos, no envolvimen-
to com as atividades oferecidas 
no Programa, foi melhorando sua 
participação, sendo destaque 

Aline Mendonça Portela
AABB Comunidade Coronel Vivida (PR)

Em dezembro de 2018, sua 
trajetória como educanda encer-
rou, mas, por indicação da Coorde-
nação do AABB Comunidade, Aline 
continuou no Programa como Pro-
fessora de Dança, seu sonho de 
infância. “Hoje, sinto-me realizada. 
Acredito que seja somente o pri-
meiro passo de muitos que ainda 
irei dar na área da educação”, disse.

Por    Mônica Lopes
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em todos os eventos, com pre-
miações em karatê, dança, com 
bolsa integral em escola de balé, 
despertando assim para uma 
importante liderança, onde con-
quistou a confiança e respeito de 
todos, inclusive dos colegas edu-
candos. Hoje, nossa Educadora é 
exemplo de dedicação, disciplina 
e amor ao trabalho”, disse.

Aline faz questão de falar, 
também, sobre um de seus mo-
mentos especiais como Educa-
dora. “Cheguei no Programa um 
dia e uma de minhas alunas, 
chamada Nicoly, que até ano 
passado era minha colega de 
oficina, me procurou para relatar 
que sempre fui inspiração para a 
sua vida no AABB Comunidade. 
Isso me deixou feliz por saber 

que, mesmo não sendo profes-
sora naquele período, eu já inspi-
rava meus futuros alunos”, falou 
sorrindo.

Para Marilde, a trajetória de 
Aline só está começando. “Como 
Educadora ela ainda vai construir 
muitos relacionamentos sólidos 
com seus alunos e colegas de 
trabalho, afinal, educação é aci-
ma de tudo uma atividade que 
envolve pessoas e sentimentos”, 
disse.

“Sei a importância que este 
Programa tem para a vida das 
crianças e adolescentes, e os 
principais valores para que elas 
sejam pessoas boas. Como já 
tenho feito, quero continuar co-
locando todo o aprendizado em 
prática e olhando para os nossos 
educandos como fui olhada um 
dia: com os olhos do coração”, fi-
nalizou Aline.

“Sei a importância que 
este Programa tem para 

a vida das crianças 
e adolescentes, e os 

principais valores para 
que elas sejam pessoas 

boas. Como já tenho 
feito, quero continuar 

colocando todo o 
aprendizado em prática 

e olhando para os nossos 
educandos como fui 

olhada um dia: com os 
olhos do coração”



Jornal do
Educador6

Por    Larissa Paulo

Os AABBs Comunidade em diferentes pontos do país estão sempre envolvidos em ações esporti-
vas, culturais e sociais. A seguir, elencamos alguns dos eventos realizados, nos meses de setem-
bro e outubro, em que os abebeanos fizeram bonito.

D O  P R O G R A M A
DESTAQUES

Jornal doEducador6

AABB Comunidade Tapejara promove Baile de 
Debutantes 

No dia 14 de setembro, sete educandas do Programa em Tapejara 
(RS) receberam um presente mais que especial em comemoração aos 
seus 15 anos: o tão sonhado Baile de Debutantes. A iniciativa foi reali-
zada pelo Programa, em parceria com a Prefeitura Municipal. Entre as 
ações oferecidas as aniversariantes, estiveram passeio em um Hotel 
da cidade, entrega de mimos, cabelo e maquiagem em um salão da 
município, vestido e álbum de fotos completo. Também, foram ofereci-
dos um anel e um buquê de flores a cada uma delas presenteados pela 
Prefeitura, além da decoração e entrega de lembrancinhas.

Setembro Amarelo é tema de atividades 
no Programa em Patos de Minas 

A Campanha Setembro Amarelo norteou os tra-
balhos em vários Programas, um deles foi o municí-
pio de Patos de Minas (MG). Ao longo do mês alusivo, 
foram realizadas ações com enfoque na prevenção 
do suicídio, envolvendo a realização de palestras, 
com psicólogos e estagiários do UNIPAN, profissio-
nais que trabalham com esta temática, debates, cir-
culação de cartazes, desenhos, músicas, diálogos, 
gincanas afetivas, caminhadas, plantio de árvores, 
passeios em parques e pontos turísticos da cidade, 
pesquisas, e plantação de sementes de girassóis 
(planta que simboliza a campanha). 

Educandos do AABB Comunidade Sobral 
participam de Torneio de Futsal 

Entre os dias 10 e 12 de setembro, o Programa 
em Sobral (CE) promoveu o II Torneio de Futsal. Os 
jogos reuniram 60 jogadores, nas categorias feminina 
e masculina, além das 55 crianças que acompanha-
ram o campeonato. Na cerimônia de abertura, foram 
cantados os hinos nacional e o da cidade, seguido da 
apresentação dos líderes de torcida. Ao fim do evento 
esportivo, foram disputadas 22 partidas. 
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Semana do Trânsito é tema no 
Programa em Timbaúba - Camutanga

No dia 25 de setembro, data em que se cele-
bra o Dia Nacional do Trânsito, o AABB Comuni-
dade Timbaúba – Camutanga (PE) acompanhou 
uma palestra ministrada em parceria com a Au-
toescola Tática. As explanações foram conduzi-
das pelo instrutor Gedaías Lima, momento em 
que os educandos interagiram de maneira ativa 
e ampliaram os conhecimentos sobre o assunto. 
O tema da campanha em 2019, é “No trânsito, o 
sentido é a vida.” 

AABB Comunidade Joinville promove 
Oficina de Esportes 

No dia 20 de setembro, os educandos do 
Programa em Joinville (SC) participaram da 
Oficina de Esportes. A ação foi promovida com 
o intuito de envolver as crianças em novos jo-
gos e brincadeiras com materiais esportivos. 

Jogos de Integração aproximam os Programas 
em Iguatu e Acopiara

O dia 26 de setembro, foi de muita alegria e fortalecimen-
to dos vínculos entre os Programas em Iguatu e Acopiara, 
ambos no Ceará, com a promoção do I Jogos de Integração. 
As atividades foram sediadas pela afiliada em Iguatu, com 
a participação de 70 educandos. Na solenidade de abertu-
ra foram realizadas apresentações culturais, como danças e 
teatro. Entre as modalidades disputadas estiveram futebol e 
tênis de mesa. Ao fim das partidas, os melhores colocados 
foram premiados com medalhas. 

Educandos de Santa Cecília do Pavão 
recebem kits escolares

A sede da AABB Santa Cecília do Pavão (PR) re-
cebeu, no dia 11 de setembro, a entrega dos kits de 
uniformes e materiais aos alunos do AABB Comuni-
dade local. Entre as autoridades que prestigiaram a 
cerimônia, estiveram o Presidente da AABB, Bruno 
Henrique Arruda; o Gerente da Agência local do BB, 
Adriano Rodrigues; a Coordenadora do Programa, 
Doraci Covre, e o Prefeito do município, Edimar Apa-
recido dos Santos.
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DESTAQUES DO PROGRAMA

AABB Comunidade Patos de Minas passeia por trilha em alusão ao Dia da Árvore

AABB Comunidade 
Campo Belo recebe 
visita de equipe médica

Educandos do Programa 
em Campo Belo (MG) rece-
beram, no dia 23 de outubro, 
os médicos Carlos Henrique 
Garcia, Sebastião Carvalho e 
Bruno Lucena Fernandes. Na 
ocasião, os profissionais reali-
zaram exames clínicos e ava-
liaram os exames laboratoriais 
da garotada. A ação foi realiza-
da em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Saúde. 

No dia 19 de setembro, em 
alusão do Dia da Árvore, celebra-
do no dia 21 de setembro, edu-
candos do Programa em Patos 
de Minas (MG) percorreram a tri-
lha existente ao longo da mata 
do Parque do Mocambo, guia-
dos pela bióloga da Prefeitura 
Eni Amaral. Durante o passeio, 
foram trabalhados com os edu-
candos a importância das árvo-
res para manutenção da vida, 
preservação da água e biodiver-
sidade, entre outros aspectos. 
Ao fim do passeio, a garotada 
realizou o plantio de mudas de 
ipês amarelo e rosa - planta típi-
ca do cerrado.  

Atividades artísticas são destaque no AABB Comunidade 
Ibirataia 

No dia 22 de setembro, o AABB Comunidade Ibirataia (BA) realizou a 
culminância do Projeto Cidade Jardim Florescendo Cultura. Na ocasião, 
foram expostos os trabalhos realizados pelos alunos do Programa duran-
te o semestre, além da participação da Associação de artesãos da Feira 
Criativa e Solidária, e de artistas da comunidade. Os educandos também 
fizeram apresentações de coreografias, um jogral sobre o Programa, 
além de uma performance cover do Olodum.
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Em toda edição do Jornal do Educador damos dicas de livros e filmes que têm muito a 
acrescentar no repertório das pessoas envolvidas no AABB Comunidade. Nesta edição, 
trouxemos o livro Prática Docente, da professora e autora Maria Alice Proença, e o filme 

O Substituto, lançado em 2011. Recomendamos que os Coordenadores e Educadores do 
Programa leiam e assistam, a fim de que possam aplicar os ensinamentos dentro do AABB 

Comunidade, podendo aprimorar as dinâmicas e ações realizadas com os educandos.

VOCÊ VIU?

FILME

O SUBSTITUTO
Um professor substituto tenta abrir a mente de seus alu-

nos para uma consciência maior de si mesmos e do mundo 
à sua volta, no contexto precário de uma escola de periferia, 
com adolescentes em situação de risco. Ele é aconselhado a 
se limitar ao currículo e fazer os estudantes estarem sempre 
em dia com a matéria, mas acaba indo além. Estimula os alu-
nos a questionarem o mundo à sua volta e a pensarem por si 
mesmos.

Fonte: Leitores Forever

LIVRO

PRÁTICA DOCENTE
Na obra, Maria Alice apresenta uma proposta de formação 

de professores e outros atores da Educação Infantil e das sé-
ries iniciais do Fundamental I totalmente centrada no coletivo e 
na importância da construção grupal do conhecimento.

Alice busca isso baseando-se em registros reflexivos, 
como a documentação de aprendizagem e o desenvolvimento 
de projetos interdisciplinares.

Fonte: Blog Singularidades

Autor: Pedro Ângelo Cantanhêde
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Datas comemorativas são ocasiões especiais, em que os AABBs Comunidade demonstram a sua 
magia, sejam em celebrações sociais, esportivas e/ou culturais. Tendo como comparativo, no Dia 
da Independência (7 de Setembro), os educandos expressaram, de maneira singela o patriotismo 
na programação dos desfiles cívicos. Já no 12 de outubro, Dia das Crianças, a diversão e atividades 
recreativas foram os pontos de destaque das ações realizadas em diferentes localidades. A seguir, 
selecionamos alguns Programas que aproveitaram as ocasiões em grande estilo. 

7 de Setembro
e Dia das Crianças

ESPECIAL

Por    Larissa Paulo

7 
DE

 S
ET

EM
BR

O

AABB Comunidade Araxá (MG) 

Os educandos de Araxá abrilhantaram o desfi-
le do 7 de setembro, com a performance que teve 
como tema “Circo AABB”, e subtema: A paz começa 
com um sorriso. Para entrar na magia do universo 
circense, a garotada vestiu roupas coloridas, intera-
giu com a plateia e distribuiu balinhas para as crian-
ças presentes. Participaram do evento a equipe de 
Coordenação, além de alunos acompanhados de 
pais e familiares.

AABB Comunidade Cristalina (GO) 

Como tradição, há mais de 30 anos, os educan-
dos do município de Cristalina marcaram presença 
no desfile cívico. Trajado com o uniforme do Progra-
ma, o grupo percorreu as principais ruas da cidade 
levando as faixas com as marcas da FENABB e AABB 
Comunidade.

AABB Comunidade Teresina (PI)

No dia 7 de setembro, em comemoração aos 197 
anos da Independência do Brasil, o desfile cívico foi 
realizado na Avenida Marechal Castelo Branco, situa-
da em Teresina. Os educandos do AABB Comunidade 
participaram da cerimônia, ao lado de mais de 400 
alunos da rede pública de ensino local. Durante o 
trajeto, os alunos portaram faixas com as atividades 
realizadas durante as aulas, e também pedindo por 
um mundo com mais amor. 
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Acompanhe a programação do Dia das Crianças e 7 de Setembro em outros municípios, 
por meio do QR Code ao lado. É só aproximar a câmera do seu celular na imagem.Fique por dentro! 

DIA DAS CRIANÇAS

AABB Comunidade Pato Branco (PR)

Entre o período de 7 e 11 de outubro, os educandos do Programa paranaense desfrutaram de atividades 
lúdicas em alusão ao Dia das Crianças. Entre as atrações realizadas estiveram show de talentos, com a pre-
sença de cantores de rap; caça ao tesouro; gincana; cinema com pipoca no SESC e outras opções de entrete-
nimento para a garotada. 

AABB Comunidade Casa Azul Brasília (DF)

Outubro foi um mês regado a atrativos e 
muita diversão no AABB Comunidade Casa Azul 
Brasília. Para integrar os 150 educandos, foram 
realizadas atividades como: Super Conect@dos; 
Espaço de jogos, com mesa de ping pong, totó 
e xadrez; passeio no Parque da Cidade; show de 
apresentação, com o Palhaço Psiu, em parceria 
com Mc Donald’s, além de distribuição de lan-
ches para todos os educandos presentes e re-
creação na piscina.   

AABB Comunidade Nanuque (MG)

Em alusão ao Mês das Crianças, o Programa em 
Nanuque organizou uma ação voltada para a sustenta-
bilidade. Entre os dias 2 e 8 de outubro, os educandos 
confeccionaram o ‘jogo da bolinha’, com a utilização de 
materiais, como bolinha de gude (biloca), cola, isopor 
e tintas. A atividade também foi a ocasião oportuna 
para trabalhar habilidades, como coordenação motora 
e criatividade dos alunos. 
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Por    Pedro Ângelo Cantanhêde

No dia 17 de setembro, o 
AABB Comunidade Coronel Vi-
vida (PR) recebeu uma visita de 
cortesia da FENABB e da FBB, 
representadas, mais uma vez, 
por Daniel Carvalho e Reinaldo 
Rodrigues. Marcaram presença 
no Programa o Presidente da 
AABB, Moacir Mior, e o Gerente 
da Agência de Relacionamento 
do município.

No dia seguinte, 18, foi a vez 
do Programa em Chopinzinho 
(PR) receber a visita da FENABB. 
Esteve presente a Presidente da 
AABB, Ana Cristina Cavalli.

Entre os dias 17 e 18 de setembro, a FE-
NABB, juntamente com a Fundação Banco do 
Brasil, realizou uma visita de monitoramento e 
avaliação ao AABB Comunidade Pato Branco 
(PR). Representando a Federação, o visitante 

Coronel Vivida (PR)

Chopinzinho (PR)

Pato Branco (PR) 

Visita de monitoramento e avaliação
foi Daniel Carvalho, Gerente Socioeducativo, 
acompanhado por Reinaldo Rodrigues, da FBB.

O principal objetivo da visita foi monitorar e 
avaliar os aspectos administrativos e pedagógi-
cos do Programa. 

Visitas de cortesia
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O XIV Encontro de Educandos do Programa AABB Co-
munidade aconteceu entre os dias 25 e 27 de outubro, em 
Russas (CE). A realização é da FENABB, Banco do Brasil e 
CESABB, com apoio da Prefeitura de Russas. O tema des-
sa edição do Encontro foi ‘O equilíbrio humano, o que me 
destrói e o que me eleva’.

O evento contou com a participação de educandos e 
Educadores de 16 cidades do Ceará e reuniu, apenas no 
primeiro dia, cerca de 600 pessoas. O evento, que come-
çou na sexta-feira, contou com um desfile de abertura, 
competições esportivas, apresentações socioculturais e 
musicais, além de muito lanche para os educandos.

Também aconteceu o Encontro de Educandos em 
Pato Branco (PR), no dia 6 de novembro. 220 pessoas es-
tiveram presentes, entre educandos, Educadores e outros 
apoiadores. Os alunos de AABBs Comunidade de cinco 
cidades do Paraná participaram de uma divertida gincana, 
além da ação ‘Aventuras na trilha ecológica’. Além disso, 
muitos jogos estiveram disponíveis, como xadrez, futebol 
e tchoukboll.

Encontros de Educandos
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Por    Pedro Ângelo Cantanhêde

O AABB Comunidade 
é uma oportunida-
de para milhares de 
crianças e adolescen-

tes exporem e trabalharem seus 
talentos, sejam eles musicais, 
teatrais, esportivos, entre muitas 
outras possibilidades. Em alguns 
casos, um educando se mostra 
tão talentoso, que seu trabalho 
gera muitos frutos para sua vida, 
e se torna inspiração para os ou-
tros alunos.

Esse é o caso da educanda 
Daynara Kellen da Silva Rodri-
gues, de 17 anos. Ela integrou 
o Programa em 2012, quando 
tinha apenas 10 anos. Logo ao 
entrar, já se mostrou com gran-
de aptidão na prática de todos 
os esportes realizados dentro do 
Programa. “Em todas as modali-
dades que a gente insere, ela se 
dá bem”, afirmou Cristiane Vieira, 
Coordenadora do AABB Comuni-
dade Russas.

Mesmo com a proficiência 
em diversos esportes, Daynara 
escolheu focar na natação e no 
karatê, suas verdadeiras paixões. 
Aos poucos, ela começou a parti-
cipar de competições na cidade, 
e os resultados foram cada vez 
mais positivos. Com o karatê, ela 
já foi medalhista em dezenas de 
competições, dentro e fora do 
Ceará, e luta para conseguir es-
paço, com ajuda do Programa, no 
campeonato nacional da modali-
dade.

superação e inspiração 
dentro do Programa

Daynara Rodrigues:

Daynara completa 18 anos 
no final de novembro, não sendo 
mais possível sua permanência 
no AABB Comunidade. Pelo me-
nos não como educanda: ela já 
mostrou seu interesse em conti-
nuar atrelada ao Programa, mas, 
agora, como Educadora. A Coor-
denadora, Cristiane, diz que está 
tentando fazer com que o desejo 
dela se realize, para que o AABB 

Comunidade continue fazendo 
parte da rotina da jovem.

Daynara fala da importância 
do AABB Comunidade na sua ex-
periência como pessoa e como 
esportista. Ela destaca que sua 
vida tomou outro caminho a par-
tir do momento em que ela in-
gressou no Programa, devido às 
oportunidades que ali encontrou. 
“Aqui descobri meu potencial 
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para o karatê e desenvolvi outras 
habilidades, como natação, dan-
ça, teatro e artes. Não me arre-
pendo de nada que eu tenha fei-
to no Programa nesses últimos 
anos. Apesar da minha timidez, 
consegui ser muito feliz aqui e 
torço para que o AABB Comuni-
dade faça muitos outros felizes e 
continue a descobrir novos talen-
tos” afirmou a garota.

Ela conseguiu enxergar, no 
AABB Comunidade, um espaço 
para pôr em prática aquilo que 
mais gostava de fazer: praticar es-
portes. Mais que isso, o Programa 
deu a ela a oportunidade de cres-
cimento e desenvolvimento de 
suas habilidades, bem como de 
superação das suas dificuldades.

“O Programa me ajudou bas-
tante a não desanimar. Por várias 
vezes, pensei em desistir até mes-

mo de mim, mas, graças a Deus, 
aqui tive oportunidades, me des-
cobri forte: o AABB Comunidade 
me fez vencedora”. Declarou Day-
nara. Ela também falou do grande 
apoio que recebeu da Coordena-
dora: “a Tia Cristiane, além de ser 
uma excelente Coordenadora, é 
também uma mãe para a gente, e 
nunca nos deixa desistir, sempre 
atenciosa aos sinais e aberta a 
ouvir, acolher e a aconselhar”.

O sucesso da jovem, que 
coleciona medalhas de ouro em 
competições oficiais, e que ago-
ra ingressa na universidade, cur-
sando Educação Física, inspira 
muitas crianças e adolescentes 
do Programa. “Ela é uma aluna 
destaque, tem sido espelho para 
outros educandos. Muitos têm 
o desejo de permanecer, para 
conquistar aquilo que almejam, 

assim como a Daynara”, afirmou 
Cristiane. “Sempre vemos alunos 
e ex-alunos que têm conquistado 
muitos espaços e resultados ex-
celentes, no esporte e no merca-
do de trabalho. Por conta disso, o 
Programa tem sido um marco no 
nosso município”, declarou.

Daynara se mantém espe-
rançosa e com a cabeça erguida, 
sabendo que o que vivenciou no 
AABB Comunidade foi uma opor-
tunidade única na sua vida. “Às 
vezes, a vida bate forte e nos leva 
a pensar em parar, mas tenho em 
minha bagagem o desejo de ven-
cer e a certeza de que, por mais 
difícil que seja a vida, vale a pena 
viver”, finalizou. Agora, ela vai conti-
nuar com sua carreira de lutadora, 
conquistando medalhas, mas nun-
ca deixando de lado o Programa e 
as pessoas que ali conheceu.

O Programa me 
ajudou bastante a não 
desanimar. Por várias 

vezes, pensei em desistir 
até mesmo de mim, mas, 

graças a Deus, aqui 
tive oportunidades, me 
descobri forte: o AABB 

Comunidade me fez 
vencedora”
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E m sua premissa, o AABB Comunidade tem 
a missão de integrar os pilares: família, 
escola e comunidade. Afinal, tal elo impac-
ta a rotina de mais de 30 mil educandos 

espalhados em dezenas de municípios brasileiros. 
Sabemos que a inclusão com as famílias é um gran-
de desafio para os gestores da educação, mas, se 
vencido, os resultados conquistados podem ser no-
tórios e refletirem em muitos campos do desenvol-

Por    Larissa Paulo 

vimento dos alunos, como o comportamental e de 
aprendizagem. 

Como ponto de partida, o ideal é que o Programa 
se mostre de portas abertas e disponível para integrar 
a todos com respeito, empatia e muito amor, mesmo 
diante de diferentes realidades e ambientações vi-
venciadas pelos educandos. Sabemos que acolher é 
uma grande qualidade do trabalho abebeano. Assim, 
as famílias irão se sentir amadas e valorizadas. 

AABB Comunidade e famílias
unidos em prol da educação e 
desenvolvimento dos alunos
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Agendar uma reunião com pais e responsá-
veis é uma boa alternativa para esse trabalho de 
fortalecimento de vínculos, para ambos os lados se 
conhecerem, dividirem experiências e definirem as 
peculiaridades do trabalho a serem desenvolvidos 
conforme demanda cada aluno. 

A realização de visitas nas residências dos 
educandos é outro caminho. Nada melhor para 
conhecer a vida da garotada do que se aproximar 
de sua estrutura familiar, para identificar possíveis 
conflitos a serem elucidados. Pautado na huma-
nização e trabalho, com enfoque nas individua-
lidades das crianças e adolescentes atendidas, 
o AABB Comunidade Araxá (MG) realiza a ação 
denominada ‘momento em família’. A iniciativa 
envolve nove Educadores responsáveis por visitar 
seis residências (cada). A Coordenadora Pedagó-
gica, Leda Amorim, explica que conhece os lares 
dos novos alunos. “Esta atividade é de suma im-
portância, uma vez que o educando é analisado 
de maneira completa, além dos muros do AABB 
Comunidade. Desta forma, a equipe saberá como 
trabalhar, conforme as suas necessidades educa-
cionais e psicológicas”. Ela ainda complementa 
que, com a prática, a evasão foi reduzida e a fre-
quência teve um aumento considerável. 

No Programa em Timbaúba/Camutanga (PE), 
para fortalecer este trabalho, foram criadas estra-
tégias para resgatar as famílias, como exemplifica 
o Coordenador Pedagógico, Luiz Fábio Targino Go-
mes: “ao longo deste ano, realizamos ações como 
cursos de capacitação voltados para as mães, que 
abrangeram a confecção de artesanatos em EVA e 
gesso; palestra sobre saúde da mulher, em alusão 
à Campanha Outubro Rosa; participação dos fami-
liares em festas temáticas e eventos 
culturais. Além disso, mensalmente, 
os Educadores visitam as residências 
para conversar com pais e responsá-
veis como forma de demonstrar o cui-
dado com a frequência escolar, saúde 
física e psicológica dos alunos”, disse. 
Ele ainda acrescenta que buscar esta 
aproximação não é tarefa fácil, requer 
dedicação e interesse do Programa. 
Mas, segundo ele, os ganhos são in-
calculáveis e perceptíveis, e servem 
como uma demonstração da dispo-
nibilidade do Programa em estar com 
os ouvidos atentos a compreender a 
vida de cada uma das centenas de 
crianças e adolescentes atendidas. 

O Programa em Três Lagoas 
(MS) também está engajado neste 
estreitamento de laços. A Coordena-
dora Pedagógica, Evalda Reis, explica 

 “Esta atividade é de suma 
importância, uma vez que 

o educando é analisado de 
maneira completa, além dos 

muros do AABB Comunidade. 
Desta forma, a equipe saberá 

como trabalhar, conforme 
as suas necessidades 

educacionais e psicológicas”
Coordenadora Pedagógica, Leda Amorim
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ESPECIALISTA COMENTA
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Gizela Maria Valério
Profissional na área da Educação há 33 anos. Licenciada em Pedagogia, com habilitação em Orientação 
Educacional. Atualmente, exerce a função de Orientadora Educacional. 

“A construção de laços en-
tre a escola e a família é essen-
cial, principalmente nos dias 
atuais, onde essa responsa-
bilidade é compartilhada. São 
nelas que se formam os primei-
ros grupos sociais dos quais 

os alunos fazem parte. Nesse 
sentido, a educação possui um 
caráter formal e socializador, e 
tanto a família como a escola 
são essenciais nesse processo. 
Quando essa parceria aconte-
ce, os dois lados ganham. 

Geralmente a presença 
dos pais no cotidiano da crian-
ça faz com que ela perceba a 
importância da educação e se 
sinta mais motivada a melho-
rar o seu desempenho escolar. 
É necessário trazer as famílias 
para dentro da escola, pois am-
bas têm responsabilidades es-
pecíficas e precisam fazer sua 
parte para que, juntas, atinjam 
o objetivo principal, que é de 
educar crianças que estão em 
formação e desenvolvimento e, 
assim, garantir um futuro me-
lhor para nossas crianças. 

Digo que os pais educam 
e a escola verifica se as crian-
ças estão colocando em práti-
ca o que aprenderam com a fa-
mília. Qual é o pai que não quer 
ver seu filho se desenvolvendo 
bem? Todos querem e, muitas 
vezes, não acertam por falta 
dessa parceria. Juntas, as ins-
tituições se fortalecem!”

que o respeito é o princípio de todo o trabalho desenvolvido. 
“Anualmente, realizamos o nosso maior evento com o envol-
vimento de adultos e crianças, que é o ‘Encontro da Família’, 
onde programamos um dia de lazer para pais e filhos des-
frutarem de atividades voltadas para saúde, cidadania, edu-
cação e torneios esportivos. Além disso, estamos sempre 
acompanhando o desenvolvimento de nossos educandos, 
pedimos o boletim escolar e, quando necessário, agendamos 
reunião com os responsáveis para poder ajudar o aluno a ter 
melhores notas e muito sucesso”, contou. Evalda fala que o 
educando ama ter o núcleo familiar envolvido nas atividades 
do Programa. “Todo o empenho é pelo amor às crianças, a 
fim de que elas se tornem adultos independentes e felizes”, 
finalizou.

Fonte: Gestão Escolar
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Melhores momentos
Reúna os educandos, e cada 

um deverá fazer um desenho que 
retrate o seu momento preferido 
do ano letivo. No final, cada alu-
no mostra seu desenho e com-
partilha com a turma qual foi o 
momento escolhido. É uma óti-
ma oportunidade para, em grupo, 
todos relembrarem os aconte-
cimentos mais especiais e mar-
cantes do ano! 

História das 
comemorações

Cultura nunca é demais! Os 
Educadores podem contar as ori-
gens das datas comemorativas 
do final do ano. Os significados 
do Natal e dos seus símbolos, as 
tradições do Ano Novo, e os cos-
tumes de fim de ano, com o pas-
sar do tempo, são temas a serem 
abordados, e que, com certeza, in-
teressarão demais os educandos. 

Outra possibilidade é sepa-
rar as turmas em grupos e cada 

juntar os educandos para orga-
nizar uma bela apresentação de 
músicas típicas do Natal?

‘Noite Feliz’, ‘Então é Natal’ e 
‘Um Feliz Natal’ são ótimos pedi-
dos, que, em uma apresentação 
com a presença dos familiares, 
trariam, por meio das vozes dos 
alunos, a alegria e o clima natali-
no a todos os presentes.

Propósitos para 2020
Fim de ano é tempo de reno-

vação. Por isso, é uma antiga tra-
dição fazer propósitos para o ano 
que está por vir, a fim de melhorar 
e fortalecer ações do dia a dia.

E as crianças e adolescentes 
podem entrar nessa onda! Depois 
de conversas em grupo sobre te-
mas, como organização, obediên-
cia e ações como compartilhar, 
cada educando escreve a sua lista 
de metas para o ano que vem, para 
que, em 2020, todos tentem ser 
pessoas melhores e mais esforça-
das, dentro e fora do Programa!

Por    Pedro Ângelo Cantanhêde

um apresentar o significado e a 
origem de um símbolo natalino, 
como árvore de natal, guirlanda, 
estrela, sinos, entre outros.

Decoração da AABB
Que tal embelezar as AABBs, 

criando um clima de festa, por 
meio de decorações? 

Os educandos podem pro-
duzir, sempre com auxílio dos 
Educadores, itens decorativos 
para serem expostos na AABB, 
com papelão, cartolina e mui-
tas cores! Decore a entrada do 
clube, além dos espaços mais 
visitados, com elementos que 
remetam ao Natal e suas carac-
terísticas: felicidade, esperança, 
alegria. Essa ação beneficia tan-
to o Programa, quanto a AABB.

Canções natalinas
São muitas as canções toca-

das especialmente no fim do ano, 
devido a tantas festas que acon-
tecem nessa época. Por que não 

Os últimos meses do ano são repletos de datas especiais, que devem ser comemora-
das com muita diversão e grande participação dos Educadores e educandos e familia-
res. Para que isso aconteça, é essencial que programem e realizem atividades típicas 
dessa época, que fiquem marcadas na memória dos participantes!

Vamos dar, aqui, dicas de ações que podem ser realizadas dentro do AABB Comunidade, 
para comemorar o fim do ano letivo, o Natal e o Ano Novo.

AABB Comunidade
Datas comemorativas no
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