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Caro (a) Educador (a) Social,
Nós, da FENABB, entendemos que é fundamental falar de
Educação o tempo todo, e em todas as oportunidades, até porque
o Programa Integração AABB Comunidade respira educação.
Entretanto, de tempos em tempos, e estamos nesse momento,
falar de educação é particularmente importante para fazer
chegar na sociedade o papel do ensino como instrumento de
transformação social do cidadão e, consequentemente, do
desenvolvimento do país.
O Programa Integração AABB Comunidade, com seus quase
34 mil educandos, atua exatamente nesse eixo inclusivo, de
proporcionar às crianças e aos adolescentes a oportunidade de
vivenciarem uma vida social, recreativa e intelectual plena, por
meio de atividades pedagógicas variadas que divertem, educam
e formam cidadãos.
O Jornal do Educador traz aos nossos leitores diversos artigos
que refletem esse trabalho, e outros que alertam para os riscos
que a modernidade e a tecnologia vem provocando na formação
desses jovens. No bloco sobre vivências, temos um emocionante
relato de uma Coordenadora do Programa que comprova o nível
de entrega desses profissionais da educação com o seu trabalho.
O objetivo da FENABB é fazer com que mais e mais AABBs
participem do Programa AABB Comunidade, assim temos
a certeza de que estamos contribuindo com a expansão da
Educação em todas as parcelas da sociedade, na busca de
oportunidades de uma vida melhor para todos os brasileiros.

Boa leitura,
Rene Nunes dos Santos.
Presidente da FENABB
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VOCÊ VIU?
Autora: LARISSA PAULO

Aproveitou as dicas do VOCÊ VIU da última edição? A boa notícia é que as indicações
continuam e os escolhidos dessa vez foram o Livro “Professores na incerteza: Aprender
a docência no mundo atual” e o Filme “Entre os muros da escola”. Ambos têm em
comum os desafios e a responsabilidade em ser um Educador. As obras recomendadas,
certamente, irão inspirar a equipe do Programa AABB Comunidade a continuar realizando
um excelente trabalho junto aos educandos em todo o país. Aproveite as dicas e faça
uma boa viagem ao mundo do conhecimento!

LIVRO

FILME

PROFESSORES NA INCERTEZA: APRENDER
A DOCÊNCIA NO MUNDO ATUAL
SINOPSE

O que é ser professor
no mundo de hoje? Como
se aprende a docência? A
formação docente consegue dar conta das transformações tecnológicas,
econômicas, culturais e
sociais que nos afetam?
Esta obra reúne temas
que se configuram como
as principais influências
no processo de aprender a ser professor. Um assunto que interessa a professores, escolas, famílias,
Educadores, responsáveis pelas políticas educacionais e todos os que estejam comprometidos com
uma educação à altura do nosso tempo.
Fonte: Editora Saraiva
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ENTRE OS MUROS DA ESCOLA
SINOPSE

François Marin (François Bégaudeau) trabalha como professor de
língua francesa em uma
escola de ensino médio,
localizada na periferia de
Paris. Ele e seus colegas
de ensino buscam apoio
mútuo na difícil tarefa de
fazer com que os alunos
aprendam algo ao longo
do ano letivo. François
busca estimular sua turma, mas o descaso e a falta
de educação são grandes complicadores.
Foi o 1° ﬁlme francês a ganhar o “Palma de Ouro”,
no Festival de Cannes em 1987. Vendeu mais de
dois milhões de ingressos na França.
Fonte: Adoro Cinema.

VIVÊNCIA

Geny Brito de Sena Scheffler
Coordenadora do AABB Comunidade Guaraí (TO)

Amor, respeito, ajuda, cuidado, dedicação e responsabilidade, esses são alguns dos atributos necessários
para a realização de um trabalho pautado na excelência, principalmente quando a missão é levar uma mensagem positiva e de um futuro melhor para crianças e
adolescentes, como é o caso dos educandos atendidos
em todo o país pelo Programa AABB Comunidade.
Este espaço visa reconhecer um pouco do trabalho
dos Coordenadores que vem se destacando ano após
ano à frente do Projeto Socioeducativo desenvolvido
nas AABBs, em parceria com a Fundação Banco do
Brasil - FBB, que integra família, escola e comunidade.
Nesta edição, conheceremos um pouco da trajetória da tocantinense Geny Brito de Sena Scheffler, 43
anos, Coordenadora do AABB Comunidade Guaraí (TO).
Sua história no Programa começou no dia 9 de
agosto de 2009, como auxiliar da Coordenação Pedagógica. O grande desafio veio através do convite
do então Gestor Municipal, Milton Alves da Silva, para
ocupar a função de Coordenadora.
Aceita a proposta, no dia 4 de fevereiro de 2010,
começou a desempenhar as novas atividades a frente
do Programa. “Confesso que assumi este cargo com
um pouco de receio e insegurança de não conseguir
desempenhar um bom trabalho. Modéstia à parte, aos
poucos, estou me aperfeiçoando gradativamente, e
com o passar dos anos vamos atingindo os objetivos
propostos. É claro, não faço nada sozinha. Dependo
de todos que compõem a equipe”, disse.
A rotina do Programa é bastante intensa e requer
muita dedicação, determinação e sabedoria, ao longo
das 40 horas semanais, como ela explica. O trabalho é recompensado através do bom relacionamento
com os educandos e sua equipe de trabalho. “Trato todos com cordialidade, amor e respeito, porque
amo o meu trabalho e honro o meu compromisso e

responsabilidade. Me dedico ao máximo para dar o
melhor de mim, mas também sei chamar a atenção
dos alunos quando necessário, e os defendo como
se fosse uma leoa”, brincou Geny.
De acordo com a Coordenadora, desafios não faltam nesta caminhada. Mas com dedicação é possível
superá-los. “Me vejo na condição de aprendiz, pois um
cargo desta natureza requer um bom relacionamento
interpessoal, muita responsabilidade, compromisso,
dedicação e sabedoria. Além desses fatores é necessário aperfeiçoamento constante. Essa experiência de
trabalhar em um Programa como o AABB Comunidade é prazerosa e nos engrandece como pessoa e, ao
mesmo tempo, nos ensina a ser mais humano e acreditar que vale a pena contribuir por um mundo melhor
para as nossas crianças e adolescentes. Isso é o que
me motiva a trabalhar aqui”, explica.
Para o Presidente da AABB Guaraí, Paulo Vitor Nunes Pereira, a proatividade em estar sempre à frente
das demandas e o cuidado com o AABB Comunidade,
principalmente com os educandos, são notórios na
atuação da Coordenadora Pedagógica. Ela está sempre procurando realizar atividades inovadoras, como
dar o reconhecimento aos alunos quando se destacam nas aulas e até mesmo realizar passeios diferenciados. “Nosso Programa é realizado há 18 anos na
cidade e bastante reconhecido entre os moradores.
Sem dúvidas o trabalho e a dedicação da Geny são
fatores primordiais para esse crescimento”, pontuou.
“Integrar este Programa é se dar conta de que
devemos fazer a diferença na vida de cada educando. Vale a pena acreditar na transformação deles e
ver o sorriso estampado em cada rosto. Obrigada
FENABB, FBB, Banco do Brasil, Prefeitura Municipal
de Guaraí e AABB pela oportunidade de compor esta
grande família. Louvo a Deus por todo o aprendizado.
A todos, a minha eterna gratidão”, finalizou Geny.
Jornal do

Educador
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Curta e Compartilhe
Esse espaço têm sido uma importante ferramenta para o compartilhamento de boas ações realizadas pelos
Programas AABBs Comunidades espalhados pelo Brasil afora. Nessa edição, confira as atividades que estão
sendo promovidas pelos Programas de Araxá (MG) e Maceió (AL), e que merecem o nosso reconhecimento
e divulgação, a fim de incentivar e inspirar outros Programas a fazerem bonito também.

Curso de capacitação para as mães dos educandos

Visando a inserção no mercado de trabalho e o aumento
da renda familiar das mães dos
educandos, o AABB Comunidade Maceió (AL) e o Programa de

Resistência às Drogas em Alagoas (Proerd) promoveram, em
parceria com a Confeitaria Amor
com Açúcar, o 1° Curso de Bolos
Artísticos. A iniciativa, realizada

nos dias 11 e 12 de julho, foi intitulada “Projeto AABB Comunidade e Proerd – Gerando Rendas”. A
parceria entre as duas entidades
existe desde 2010.

Projeto “Sábado em família”
Fortalecer os vínculos entre o
Programa em Araxá (MG) e as famílias dos educandos é o objetivo do
Projeto “Sábado em família”. Desde
o dia 11 de agosto, a Coordenadora
do AABB Comunidade, Leda Amorim, tem visitado as residências dos
alunos e buscado conhecer melhor
a rotina de vida e a realidade social
em que estão inseridas. No encontro, também é realizada a atualização dos dados (telefone, escola,
série) e a análise da evolução da
garotada ao longo das aulas e dos
aspectos comportamentais que devem ser aperfeiçoados.
A expectativa do Programa é,
até dezembro de 2018, visitar 80
famílias.

Quer publicar uma ação de sucesso do seu Programa aqui no Curta e Compartilhe? É muito simples! Basta encaminhar um breve resumo da atividade com fotos em alta resolução para o e-mail:
fenabb@fenabb.org.br. Divulgue a sua ideia e inspire outros Programas também.
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Autora: Larissa Paulo

FENABB

PLATAFORMA

FENABB Educativa terá novo curso
Capacitar, instruir e preparar quem tem a grande responsabilidade e missão em ensinar as crianças e os adolescentes
atendidos pelo Programa AABB Comunidade. Com esses objetivos, a Federação das AABBs e a Fundação Banco do Brasil (FBB)
estão preparando a oferta do novo curso de formação que estará disponível na Plataforma FENABB Educativa – Coordenação
Pedagógica AABB Comunidade.
A carga horária será de 80 horas. O conteúdo programático
das aulas está previsto para contar com temas como: prática
pedagógica, gestão de projetos socioeducativos e transformação social.
O curso está sendo desenvolvido pela Mais E-duc, empresa
inovadora em Educação a Distância, graduada pelo Centro de
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (CDT/UnB).
“Estamos felizes com a parceria com a Mais E-duc (UnB).
Não há dúvidas de que a ação trará excelentes resultados na for-

mação dos Coordenadores Pedagógicos
e Educadores do AABB Comunidade”,
pontuou o Vice-Presidente Socioeducativo e de Comunicação da FENABB, Gustavo Boeira da Silva.

Saiba mais:
Confira quais são os cursos
disponibilizados atualmente no
FENABB Educativa pelo endereço:
educativa.fenabb.org.br

Autora: Larissa Paulo
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DESTAQUES
do Programa em Julho e Agosto

AABB Comunidade Araguari promove atividades
em alusão ao Meio Ambiente
No dia 4 de julho, educandos do AABB Comunidade Araguari (MG) participaram de atividades lúdicas e interativas sobre o
Meio Ambiente, ampliando os conhecimentos sobre temas importantes como coleta seletiva de lixo, conscientização ambiental, uso e desperdício de água. As ações realizadas com os 68
alunos dos turnos matutino e vespertino foram as mais diversas, como: produção de paródias musicais, poemas, encenação
teatral, leitura de texto e confecção de murais, literatura de cordel, montagem de quebra-cabeça e plantio de mudas frutíferas.

AABB Comunidade Giruá inaugura sala de estudos
Os educandos do Programa em Giruá (RS) foram presenteados com um novo espaço, dedicado a leitura e ao aprendizado, a sala de estudos. Na inauguração, realizada no dia 8
de agosto, estiveram presentes os 100 alunos atendidos pelo
AABB Comunidade, equipe de coordenação e também autoridades locais.

MC Martina compartilha experiências no AABB
Comunidade Porto Alegre
No dia 5 de julho, o AABB Comunidade Porto Alegre (RS)
recebeu a visita da poeta, rapper e produtora Sabrina Martina,
mais conhecida como MC Martina. A jovem convidada veio diretamente do Rio de Janeiro e trouxe suas experiências através
de vários temas como: vivência no Complexo do Alemão, poetry
slam, as diferentes formas de poesia e sobre a importância da
representação na sociedade em sua diversidade. Os 100 educandos dos dois turnos que estiveram presentes na atividade
também recitaram poesias de autoria da Martina.

AABB Comunidade Nova Xavantina participa do
Selo UNICEF
No dia 12 de julho, foi promovido na cidade de Nova Xavantina (MT), o 1° Fórum Comunitário do Selo UNICEF (edição 20172020). O Programa AABB Comunidade do município participou
da solenidade e foi representado pelo Presidente da AABB, Lucio
Domingos Leal Costa, e pela Gerente da Agência do Banco do
Brasil local, Laura Lima Ribeiro. O evento, promovido pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com o
Governo Municipal, Secretaria de Assistência Social e Conselho
Tutelar, tem o objetivo de debater sobre as condições das políticas voltadas para crianças e adolescentes do município.
8
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Programa em Cruz das Almas participa de
desfile em comemoração aos 121 anos da
cidade
No dia 29 de julho, o AABB Comunidade Cruz das
Almas (BA) participou do desfile cívico em alusão os 121
anos de emancipação política do município. Representaram o Programa 34 educandos que retrataram algumas
das atividades desenvolvidas, como esporte, música,
arte, culinária e horticultura. O evento foi realizado pela
Prefeitura de Cruz das Almas e contou com programação variada.

Educandos do Programa em Irecê recebem
uniformes em solenidade
No dia 3 de agosto, os 100 educandos do AABB Comunidade Irecê (BA) receberam kits completos de fardamentos
em uma solenidade realizada na AABB local. Na ocasião, os
alunos do Programa encantaram os presentes com apresentações de música e dança, além de um desfile com os
novos uniformes recebidos. A solenidade reuniu 170 pessoas, entre educandos, familiares e parceiros do Programa.

Programa em Resende se destaca em
competição de natação
Educandos do Programa AABB Comunidade Resende
(RJ) participaram, no dia 4 de agosto, do Torneio Raia Livre
de Natação promovido pelo Sistema FIRJAN – Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com
a TV Rio Sul. A etapa aconteceu no SESI clube de Volta Redonda. O Programa foi representado por seis educandos e o
resultado foi excelente. Nos 25m livres Sofia, Isabelly e Lucas
Luis ficaram em 1º lugar, e Elisa e Samuel chegaram em 2º.
Na categoria 50m livres, Ana Maeyumi ficou em 3º lugar.

Programa em Assaí (PR) recebe Moção de
Aplauso
No dia 20 de agosto, educandos e Educadores do Programa AABB Comunidade Assaí (PR) receberam “Moção
de Aplauso” na Câmara de Vereadores, pela participação
no Projeto Prática Pedagógica nas Unidades Escolares. A
homenagem foi uma indicação do vereador Flavio José de
Amorim pela brilhante apresentação, representando o município de Assaí, na Escola Maria Irene Vicentini Theodoro em
Londrina onde os educandos cantaram músicas caipiras
com voz e violão.

Jornal do
Jornal
do
Educador

Educador
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Mundo
Virtual:

BENEFÍCIOS E CONSEQUÊNCIAS
Celulares, computadores, tablets e videogames portáteis, enfim, um verdadeiro mundo de elementos tecnológicos invadiu, nos
últimos 20 anos, a vida cotidiana de todos nós, principalmente das
crianças e dos adoslecentes. Viver em um mundo digital e hiperconectado não é mais uma opção! Boa parte das interações se dá
em meio aos múltiplos equipamentos eletrônicos numa transição
cada vez mais fluída entre o mundo analógico e digital. Quando
bem dosado, o uso dos eletrônicos não traz riscos à saúde. Porém, quando a dependência dos aparatos tecnológicos já se torna
evidente, é preciso ficar atento.
A Reitora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília –
UnB, Jane Farias Chagas, Autora do livro “Cibercultura e Virtualidade:
Desafios para o Desenvolvimento Humano”, explica que os maiores
riscos do mundo virtual têm a ver com a quantidade e qualidade
de tempo despendidos em imersão contínua em ambientes mediados por tecnologias digitais. “Há um aumento na dependência
de consumo de informações (seja pela exposição pessoal, medo
de ficar desatualizado ou perder algum evento importante) que
pode levar a um estado permanente de ansiedade, expectativa e
estresse. Essa nova modalidade de vício pode prejudicar as relações de trabalho, de estudo e as interações interpessoais, e favorecer o desenvolvimento de patologias e disfunções”, disse.
Segundo Jane, entre os benefícios do mundo virtual pode-se destacar: o acesso a informações, a diminuição de barreiras
culturais e territoriais, o desenvolvimento de novas habilidades e
competências cognitivas, socioafetivas e tecnológicas, o avanço
em trabalho, pesquisas e projetos colaborativos, a interatividade,
o e-commerce, a economia de tempo, a possibilidade de fortalecimento de redes de apoio social. “A virtualidade atualiza a realidade, como afirma Pierre Lévy. Nesse sentido, precisaremos reinventar nossa maneira de ser, estar e agir no mundo, o que sempre
foi o desafio de cada geração. Temos recursos mais sofisticados,
que exigem o desenvolvimento de outras habilidades para aprender, para relacionar-se, para produzir, para ser feliz, para criar, para
elaborar a realidade”, disse.
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Mas, como nem tudo são flores, os benefícios
de uso das tecnologias de informação e comunicação, especialmente da internet vêm acompanhados
de prejuízos para a saúde física, psíquica, para a cognição, para as questões de relacionamento familiar e
de segurança do usuário, principalmente em se tratando de crianças e adolescentes. Nesse caso, o monitoramento de um adulto é muito importante para
evitar riscos e prejuízos.
“O acesso facilitado a conteúdos inapropriados
à idade, violentos, abusivos e antissociais, se constituem em um risco que deve ser monitorado por adultos. Não somente o conteúdo deve ser inspecionado,
mas também a quantidade de tempo que a criança

e o adolescente ficam expostos e em interação com
esses artefatos. É importante que a família se organize no sentido de ter uma agenda de diálogo sobre o
uso das tecnologias, como também oportunizem atividades que privilegiem o lazer, a interação em vários
contextos sociais: clube, parques, museus, cinemas,
igreja e etc. sem mediação tecnológica. Infelizmente é muito comum hoje vermos pais, filhos e casais
completamente imersos em seus smartphones sentados às mesas das lanchonetes, comendo sem trocarem uma só palavra e/ou de vez em quando rindo
em torno de alguma mensagem recebida. Isso é muito perigoso”, concluiu Jane.
Fontes: Gazeta do Povo e Globo.com

CONCURSO AGENDA 2019
Sempre atenta aos temas de interesse dos
educandos do AABB Comunidade, a FENABB
lançou, no dia 16 de agosto, mais uma edição
do Concurso Agenda. Para 2019, o tema a ser
trabalhado será “Mundo virtual: benefícios e
consequências”. Estão aptas a participar as
afiliadas que desenvolvem o Programa AABB
Comunidade, com convênio já formalizado.
Cada AABB poderá concorrer com
três desenhos, três fotos e três
histórias em quadrinhos. As
afiliadas que atendem a
duas cidades poderão
participar com o mesmo número de trabalhos para cada município
atendido.
Cabe ressaltar que
os
trabalhos
deverão
estar alinhados com os

princípios do Programa, descritos no Projeto
Político Pedagógico e disponíveis em: www.
aabbcomunidade.org.br.

Premiação
Os autores dos melhores trabalhos serão
premiados com smartphones, tablets e medalhas. Os Presidentes de AABBs, os Coordenadores Pedagógicos e os Educadores serão premiados com notebooks e smartphones e as AABBs
com troféus e ainda com R$ 6.000,00 para a
vencedora da capa da Agenda, destinados à
aquisição de bens para o Programa e à realização de evento de premiação.
Consulte a premiação completa e demais
informações no regulamento e respectivos anexos, disponíveis no site da FENABB, através do
endereço www.fenabb.org.br > Socioeducativos.
“O Concurso é uma forma de mostrar um
pouco do belo trabalho que tem sido desenvolvido nos Programas AABB Comunidade espalhados pelo Brasil afora e, de certa forma, prestigiar
o empenho do Educador, Coordenador, Presidente de AABB, parceiros, enfim, de todos aqueles que, de alguma maneira, estão engajados na
causa do Programa. Boa sorte e competência a
todos os participantes”, desejou Gustavo Boeira,
Vice-Presidente Socioeducativo e de Comunicação da FENABB.
Ainda dá tempo de correr e participar. As
inscrições vão até o dia 30 de setembro de 2018.
Autora: Mônica Lopes
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Dia das Crian
PROGRAMAÇÕES
BARATAS E CRIATIVAS
O Dia das Crianças é um momento de festejar a infância. Dia de brincar, pular,
correr, sorrir e se divertir à beça. Para isso não precisa de brinquedos caros, basta
ter muita animação. E isso os educandos têm de sobra.
Seu Programa já está preparado para aproveitar essa data e comemorar com
os alunos? Ainda não? Para ajudá-los na comemoração ao Dia das Crianças,
elegemos seis ideias divertidas, fáceis de fazer e econômicas. A regra é não
economizar na criatividade. Aproveitem as dicas e divirtam-se:

1. Teatro de fantoches

3. Cine Programa

Histórias ajudam a estimular a imaginação
e favorecem o mundo lúdico da criança, o que é
superimportante. No teatro de fantoches, a criatividade vai comandar o espetáculo. Os atores
podem ser bonecos confeccionados ou até meias
customizadas. Os adultos podem começar a contar a história. Depois, as posições se invertem e as
crianças inventam seus próprios enredos.

Sessão de filme! Esse programa é clássico e
certeiro. Apague as luzes, sirva a pipoca e coloque o filme na TV. Se preferir, faça várias sessões
ao longo do dia. A criançada vai se amarrar!

2. Show musical
Prepare uma playlist com as músicas preferidas das crianças e criem coreografias juntos, as
mais malucas possíveis e, no Dia das Crianças organizem um show para ser apresentado para os
familiares da criançada.
14
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4. Piquenique na AABB
Aproveite a estrutura da AABB, prepare lanchinhos com ingredientes que os pequenos mais
gostam, arrume na cesta de palha, providencie
uma toalha xadrez e brinquem muito ao ar livre,
junto à natureza. Não esqueça de levar copos e
pratos descartáveis. Mas atenção!!! Não se esqueça de deixar o lugar limpinho que o meio ambiente agradece.

nças

5. Caça ao tesouro
O tesouro está escondido e o mapa do pirata
é a sede do AABB Comunidade! Todas as pistas
estarão espalhadas e farão todo mundo quebrar
a cabeça para pensar em conjunto. Como recompensa, as crianças vão ganhar abraços, beijos e
muito carinho.

6. Olimpíada das Crianças
Nada mais oportuno do que preparar um
evento esportivo para a Semana das Crianças.
Pode ser futebol, corrida, natação, um triatlo, entre outros. O importante é se exercitar!
Autora: Mônica Lopes
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