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Caro(a) Educador Social,
O Jornal do Educador conecta, por meio de iniciativas singulares, os Programas AABB Comunidade de inúmeros municípios.
É uma rica oportunidade para compartilhar boas ações e conquistas, e enaltecer o trabalho pautado pelo compromisso diário de plantar uma semente de paz, amor e de um futuro melhor
no coração de cada educando atendido.
O Concurso Agenda AABB Comunidade, muito popular entre o
público abebeano, chega para a edição 2020, com o tema “Educar para transformar”. Esta frase traduz, com assertividade, o
sentido e o poder revolucionário em ensinar uma criança ou
adolescente, seja em uma modalidade esportiva ou até mesmo
em uma apresentação cultural. Certamente, trabalhos criativos
e muito especiais serão produzidos ao longo de todo o certame.
Para inspirar as atividades diárias, algumas dicas para realizar
no Dia do Amigo e em comemoração ao Dia do Estudante. Juntas, reforçam que o AABB Comunidade é alegria e está sempre atento em não deixar nenhuma data importante passar em
branco. Cuidados com o mosquito Aedes aegypti e ações em
alusão à Campanha Faça Bonito e ao Dia da Família também
estampam as páginas do periódico.
Na editoria Vivência, uma emocionante história de vocação e
afeto relata a trajetória de um Coordenador Pedagógico e mostra sua rotina dentro do AABB Comunidade. Uma grande inspiração para todos outros profissionais que, diariamente, dedicam seu tempo, atenção e, sobretudo, um pouco do amor em
ensinar os alunos.
Para as aulas em grupo, a fim de debater temas oportunos do
cotidiano e ampliar as áreas a serem exploradas no AABB Comunidade, reunimos sugestões de livro para a garotada e de um
bom filme para ser debatido entre os Educadores sobre o amplo
universo da Educação. Essas e muitas outras pautas foram preparadas com muito carinho para você! Aproveite!
Boa leitura,
Rene Nunes dos Santos.
Presidente da FENABB
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Seja um colaborador do
Jornal do Educador!
Você sabia que pode dar
opiniões, comentar e propor
pautas para o Jornal do
Educador? Caso tenha um
tema interessante que ainda
não abordamos aqui, você
pode nos sugerir por meio do
endereço de e-mail:
fenabb@fenabb.org.br.
Seja um colaborador e
nos ajude a construir um
Jornal do Educador cada
vez melhor para o Programa
AABB Comunidade!
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Vivência
Você viu
AABB Comunidade em Números
Concurso Agenda

VIVÊNCIA

Luiz Fábio Targino Gomes

Coordenador do AABB Comunidade Camutanga (PE)
Por Mônica Lopes

H

á 15 anos, para a
alegria da comunidade camutanguense, nascia o AABB
Comunidade Camutanga (PE).
Entre os primeiros cinco Educadores que iniciariam a missão de
lecionar para 100 crianças e adolescentes, no turno vespertino, lá
estava Luiz Fábio Targino Gomes,
39 anos, natural do município de
Princesa Serrana, o nosso homenageado desta edição.
“Na implantação do Programa, fui tomado de um sentimen-
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to de ansiedade e, até, um certo
medo. Esse anseio era normal,
afinal, um novo ciclo estrearia em
minha vida”, falou Luiz.
Mal sabia o Educador, mais conhecido no meio dos alunos como
tio Fábio, a sólida caminhada que o
Programa lhe reservava. Após oito
anos, surge o convite que o promoveu a um nível maior de responsabilidade: Luiz se tornou o mais novo
Coordenador Pedagógico do Programa em Camutanga (PE).
Segundo ele, sua história
no AABB Comunidade é regada

de desafios e conquistas: “esse
período trouxe uma aprendizagem ímpar para minha vida,
que inclui os princípios de convivência, do companheirismo e
também da competição sadia,
buscando o melhor desempenho para cada integrante do
Programa”, disse.
Mesmo com uma rotina de
muito trabalho, Luiz conta que
faz questão de ir para o Programa no ônibus com as crianças e
adolescentes, que são recepcionados com uma oração. Durante as quatro horas de atividades
na AABB, ele supervisiona as
aulas, atende a equipe e os educandos, e já começa a programar as ações do próximo dia.
Luiz segue contando que ao final do dia é realizada uma acolhida com todos os participantes do Programa, repassados
os informativos do dia seguinte
e, novamente, é feita uma oração de despedida.
Sobre a equipe que o acompanha no Programa, Luiz fala em
tom de muita admiração: “os nossos Educadores têm paixão pelo
que fazem, agem de forma ética
e ousam ir além. Apesar do medo

do novo, se arriscam, pois acreditam que é necessário sempre
criar novas oportunidades para
alcançar uma educação almejada por todos”.
Antônio Sales, Auxiliar Administrativo no Programa há cinco
anos, não se recorda de ter visto
Luiz, uma só vez, com o semblante triste e cabisbaixo. “É muito fácil
trabalhar com ele. Sua companhia
é leve e torna o trabalho prazeroso”, disse. O auxiliar fez questão
de citar uma das missões desafiadoras do Programa, que é a
formação das turmas no início do
ano: “Luiz vai de escola em escola,
avaliando o perfil das crianças. Ele
faz questão de acompanhar bem
de perto o processo de seleção.
Se preciso for, ele chega a visitar
a criança para comprovação da
necessidade da vaga. Isso é um
diferencial. Ele coloca a mão na
massa”, destacou.

De acordo com Luiz, uma
das frases que marcam a sua
vida profissional é: Faça o teu melhor, na condição que você tem,
enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor
ainda! “É assim que me dedico a
realização deste trabalho, com o
propósito de oferecer algo novo,
dinâmico e lúdico no cotidiano
educacional dos nossos educandos, tornando o Programa AABB
Comunidade uma referência em
continuidade e complemento escolar, garantindo confiança e respeito, em especial aos pais dos
alunos que, buscando os sonhos
dos seus filhos, rompem paradigmas, acreditando em toda a
equipe de Educadores do nosso
Programa”.
O Presidente da AABB Timbaúba (PE), Francisco Genilson
Marinho Medeiros, que acompanha o Programa de perto, faz

questão de tecer elogios ao Coordenador. “Ele é bem ativo. Fica
sempre procurando alguma atividade extracurricular. Se movimenta o tempo inteiro em busca
de parcerias que possam beneficiar as crianças e adolescentes.
É admirável a sua facilidade de
comunicação com as pessoas.
Luiz tem todas as características
de um líder. Ele não somente delega as funções, ele vai e executa
junto. Esse é o diferencial”.
“Agradeço e peço a bênção
de Deus e o dom do discernimento para que sejamos protagonistas dessa história e caminhada. A
todos os Educadores, educandos
e familiares, o meu sincero desejo de que cada adversidade da
vida se torne um estímulo; cada
insucesso, uma lição para a vida;
cada vitória, um impulso para ir
mais longe e buscar novos sonhos”, finalizou Luiz.
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DESTAQUES
DO PROGRAMA
Por Mônica Lopes

Lutar, prevenir e celebrar estão entre os verbos conjugados pelo AABB Comunidade espalhado nos
diversos cantos do Brasil. Nos meses de maio e junho, diversos AABBs Comunidade aproveitaram
a Campanha Faça Bonito, celebrada no dia 18 de maio; as ações incansáveis de prevenção do
Aedes aegypti; o Dia da família, celebrado em 15 de maio, e os Festejos juninos para embalarem os
educandos dos Programas. Confira, abaixo, algumas das iniciativas realizadas:

FAÇA BONITO

Educandos de Bom Conselho saem às ruas em apoio à campanha Faça Bonito
O AABB Comunidade Bom Conselho (PE) realizou
uma ação para promover a campanha Faça Bonito,
em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio.
Os educandos, juntamente com os Educadores, saíram
pelas ruas carregando placas, desenhos e fantasias baseadas na data. O símbolo da campanha, uma flor amarela, estava muito presente na ação. O evento ocorreu
com apoio das Secretarias de Educação e de Assistência Social, do Conselho Tutelar, do Centro de Referência
de Assistência Social – CRAS, e do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social – CREAS.

Programa em Currais Novos promove campanhas e apresentações com os alunos
O AABB Comunidade Currais Novos (RN) realizou
atividades educativas e homenagens com seus educandos no mês de maio.
No dia 8, o Programa recebeu equipes do Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS, e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social
– CREAS, que promoveram uma atividade com a temática Faça Bonito, campanha que promove a luta
contra o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Foram realizadas oficinas, nos
turnos da manhã e da tarde, que juntaram cerca de
200 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e
17 anos. Houve a confecção de desenhos e representações baseados no símbolo da campanha, a flor
amarela.
6
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PREVENÇÃO DO AEDES AEGYPTI

Programa em Paranaíba promove palestra sobre a dengue e a leishmaniose
Educandos de Paranaíba (MS) assistiram, nos dias 8
e 9 de maio, a uma palestra sobre os cuidados com
o Aedes Aegypti e com o mosquito da leishmaniose.
A aula foi dada pelas trabalhadoras do controle de
vetores do município, Débora Oliveira, Tânia Freitas e
Selma Freitas. Foi feita uma palestra com as crianças
e outra com os mais velhos do Programa.
Ao fim da palestra, cada criança e adolescente recebeu um certificado, nomeando-os Controle de Vetores
Mirins. Além disso, também receberam folders e um
bloquinhos com lápis, para que possam fazer anotações de possíveis focos dos mosquitos transmissores. Os educandos foram incentivados a conscientizarem todos os seus conhecidos sobre os cuidados
necessários na luta contra as doenças.

Educandos de Resende previnem o Aedes com a limpeza dos canteiros da AABB
Para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, no
dia 10 de junho, o AABB Comunidade Resende (RJ)
realizou uma limpeza nos Canteiros da AABB local.
A iniciativa, nomeada de “Nossas coisas, coisas nossas”, se deu a partir do alerta realizado pelo grupo de
fiscalização, uma proposta de trabalho da equipe de
Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação, composto pelos próprios educandos.
A limpeza, que contou com a retirada de água parada, limpeza dos lixos, poda das plantas, entre outros,
envolveu os 150 educandos dos turnos matutino e
vespertino.

DIA DA FAMÍLIA

Programa em Teresina celebra o
Dia da Família
Para comemorar o Dia da Família, celebrado no dia 15 de maio, o Programa AABB
Comunidade Teresina (PI) promoveu, no
dia 30, atividades alusivas à data, reunindo
os educandos e mães ou responsáveis. Na
ocasião, foram realizadas diversas atividades, entre elas gincana, roda de conversa,
apresentação de dança, teatro, coral, recitação de poemas, apresentação de capoeira,
entre outros.
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Programa em Russas promove Festa da Família e entrega de kits aos educandos
Com o objetivo de promover momentos de lazer e integração, o Programa AABB Comunidade
Russas (CE), com apoio da Prefeitura Municipal e do
Banco do Brasil, realizou, no dia 29 de maio, a Festa
da Família. A celebração contou com a presença de
educandos, familiares e convidados.
Na oportunidade foi feita a entrega de kits aos
educandos do Programa, composto de fardamento
completo e mochila. Foi realizado também o II Talento Kids do AABB Comunidade com apresentações artístico-culturais.

FESTA JUNINA

Arraiá no AABB Comunidade Santa Cruz do Sul
agita 300 educandos
As bandeiras coloridas e o forró pé de serra indicavam que a festa realizada, no dia 18 de junho, no Ginásio da AABB Santa Cruz
do Sul (RS), era de São João. Trezentos alunos de nove escolas
municipais celebraram a data com pipoca e pinhão. O cachorro-quente e o suco de framboesa também ajudaram a temperar o
Arraiá do AABB Comunidade.

AABB Comunidade Ipiaú se apresenta em festa de
São João da cidade
No dia 19 de junho, o AABB Comunidade Ipiaú (BA) se apresentou no São João Bom Baião do Gonzagão, ação promovida pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Na festa, que homenageou o Cantor e Compositor Gonzaguinha, seis educandos
dançaram a música “Forró número 1” e arrancaram aplausos e
gritos da plateia representada.

AABB Serrinha promove Festa Junina

No dia 11 de junho, o AABB Comunidade Serrinha (BA) realizou a
sua tradicional Festa Junina, com homenagens a cinco estados
nordestinos com forte tradição na cultura do São João. A ação é
8
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parte das atividades do Projeto Educativo ”Reconhecendo o Nordeste”, que tem
como objetivo situar nossos educandos
na região, mostrando as suas peculiaridades com foco na cultura e tradições,
por meio de leitura, apresentação de danças, e deliciosos lanches.
O evento reuniu cerca de 250 pessoas,
entre Educadores, educandos, funcionários, familiares e convidados, além do
Presidente da AABB local, Ruyter Gomes
de Morais Filho, e de outros membros da
diretoria.

VOCÊ VIU?

Autor: Pedro Ângelo Cantanhêde

O conhecimento transmitido por livros e filmes são capazes de transformar vidas, por
isso é essencial que educadores e educandos convivam, a todo momento, com esses
valiosos instrumentos de educação. Com o objetivo de contribuir e ampliar as opções de
títulos e obras, a cada edição do Jornal do Educador indicamos um livro e um filme, que
podem ser aplicados ao Programa. Aqui estão as dicas dessa edição:

LIVRO

A ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO POR PROJETOS
DE TRABALHO: O CONHECIMENTO É UM
CALEIDOSCÓPIO
Este livro descreve os princípios e as práticas da organização do
currículo a partir de projetos, por meio das reflexões e da experiência
de Fernando Hernández, a maior autoridade atual nesta proposta pedagógica.
Fonte: saraiva.com.br

FILME

A EDUCAÇÃO PROIBIDA
Mediante 45 experiências educativas fora dos padrões tradicionais,
que foram analisadas em 90 entrevistas, com pessoas de oito países
diferentes, o documentário “A Educação Proibida” se propõe a questionar
as lógicas da escolarização moderna e a forma de entender a educação.
Além de apresentar vias alternativas para as crianças e adolescentes, o
filme demonstra as falhas do modelo de educação vigente, que produz
cidadãos doutrinados pelo sistema e que proíbe qualquer ato que não
esteja conforme a norma estabelecida por ele.
Fonte: api.tvescola.org.br
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DA TA S
Por Pedro Ângelo Cantanhêde

Nos meses de julho e agosto, existem
duas datas comemorativas que podem ser
aplicadas ao cronograma do AABB Comunidade,
por meio de ações e atividades. O Dia do Amigo é
comemorado no dia 20 de julho, e o Dia do Estudante, 11 de
agosto. Vamos dar, aqui, dicas do que os Educadores podem
fazer com os educandos nessas datas, que têm um grande
potencial para integrarem o cronograma do Programa.

Dia do

Estudante

Apresentação teatral
Uma boa atividade para o Dia do Estudante é pedir para que os alunos produzam
apresentações teatrais, contando histórias
baseadas na data. Em grupos, eles devem
abordar, com a ajuda dos Educadores, a importância de serem estudantes, qual postura devem ter na sala de aula e como lidar
com possíveis problemas estudantis. Com
certeza as crianças se divertirão produzindo, atuando e assistindo às outras peças!

Entrega de lembrancinhas
Para comemorar esse dia, o Programa
pode distribuir pequenos brindes para os
educandos, como forma de parabenizá-los.
Não precisa ser nada muito elaborado, apenas um cartãozinho ou um bombom.
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Dia do

Amigo

Amigo secreto
Todo mundo gosta de surpresas, e essa data
é ótima para a realização de um amigo secreto.
Coloca-se os nomes de todos os educandos em
um recipiente, e cada criança retira um nome.
Elas devem, então, preparar um cartão para entregar ao amigo que tirou. Pode conter um texto,
um desenho, ou até mesmo uma colagem. Deixe
que eles usem a criatividade, todo tipo de homenagem é válido!

Roda de conversa
É importante que se faça um momento de
diálogo entre os Educadores e os educandos,
afim de explorar temas relacionados à amizade.
Podem ser feitas as seguintes perguntas para as
crianças: O que é a amizade? Amizade é o mesmo que amor? O que é um amigo de verdade?
Qual a importância de um amigo? Como posso
ajudar um amigo?

Mural da amizade
A ideia é produzir um mural intitulado “Amigos para toda hora”, para ser colado na parede
da sala, formado por imagens e recados de todos
os educandos. Recomendamos que cada criança
faça um autorretrato, para que todos estejam presentes no mural.
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Resgatando

Tradições
Por Pedro Ângelo Cantanhêde

Com o objetivo de resgatar as brincadeiras
de criança tradicionais do estado, o AABB Comunidade Arapiraca (AL) realizou o evento Resgatando Tradições, no dia 18 de maio. Os mais de 320
educandos presentes brincaram de corda, cabo
de guerra, pião, bonecas de pano, corrida de saco,
bambolê, entre outros, tudo com a supervisão dos

Educadores do Programa e de alunos de
Educação Física da Universidade Pública
de Alagoas – UFAL e do Centro Universitário UNIRB. Foi uma ótima oportunidade
para as crianças se divertirem e aprenderem mais sobre a cultura infantil de seus
pais e avós.

Festival de Cultura
O Programa Camutanga (PE) desenvolveu um projeto para ser aplicado na
tão celebrada época das Festas Juninas.
Se trata do Festival de Cultura Junina,
que tem como finalidade compreender a
história da Festa Junina, bem como seu
valor dentro do folclore brasileiro, destacando seus aspectos sociais e religiosos.
Tudo isso baseado em nove macrocampo a serem abordados: leitura e escrita,
matematização, cultura e artes, direitos
humanos e cidadania, esporte e jogos,
cuidado socioambiental, saúde integral,
comunicação e tecnologia, e trabalho e
protagonismo.

Para maiores informações sobre o Festival, bem como o aprofundamento em cada macrocampo, acesse a matéria completa por meio do QR code ao lado. É bem simples, basta abrir a
câmera do seu celular, aproximar do QR code e clicar no link que aparecerá logo em seguida.
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AABB Comunidade
EM NÚMEROS
Por Larissa Paulo

Centenas de municípios brasileiros desenvolvem as atividades do AABB Comunidade.
Sua atuação é o combustível para transformar vidas e plantar, diariamente, sementes do
bem no coração de crianças e adolescentes,
estudantes da rede pública de ensino. Acesse
o site (www.aabbcomunidade.com.br), menu
<Números do Programa – Convênios 20172020, e confira todos os convênios formalizados pelo Programa.
Neste endereço, fique por dentro da lista
completa dos 252 Programas ativos, conforme
o último levantamento realizado em abril/2019.
Segundo revelam as estatísticas, a Região Nordeste é a que mais tem sedes desenvolvendo as
ações com os pequenos abebeanos, cerca de

42% de toda sua extensão territorial; seguida do
Sudeste, com 22%; Sul do Brasil, com 20%; Centro-Oeste, totalizando 10%, enquanto, os municípios do Norte do Brasil, somam 6%.
A marca dos educandos atendidos já ultrapassa os 32 mil entre crianças e adolescentes,
integrados nas mais inúmeras atividades esportivas, complementação pedagógica, arte, música e muito mais. Já o número de Educadores,
levando amor, dedicação e conhecimento, soma
mais de 1,8 mil.
No site do Programa: aabbcomunidade.com.
br, você fica por dentro das informações sobre
adesão ao Programa, canais de atendimento, Projeto Político-Pedagógico, dentre outras informações e documentos.
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CONCURSO

2020
Por Larissa Paulo

“Educar para transformar”, este tema nunca foi tão apropriado quando estamos falando da atuação do AABB Comunidade. Quem é abebeano
de carteirinha conhece a seriedade e compromisso do trabalho desenvolvido
em centenas de municípios brasileiros. Diariamente, crianças e adolescentes
recebem uma porção de amor, carinho, complemento educacional, disputam
modalidades esportivas e são levados a resgatar valores, como respeito e solidariedade. De fato, são exemplos reais de como cultivar tais elementos pode ser um
grande e formidável agente de modificação na vida de uma pessoa.
Muito assertivo e atual, este foi o tema escolhido para nortear os trabalhos na disputa da edição 2020 do Concurso Agenda AABB Comunidade, com lançamento no dia
5 de junho. As inscrições seguem até 30 de agosto de 2019. A iniciativa é fomentada
pela FENABB em parceria com a Fundação Banco do Brasil – FBB, e visa reconhecer e
premiar os melhores trabalhos artísticos produzidos pelos Programas.
“Conclamamos a todos os Coordenadores Pedagógicos e Educadores a participarem do Concurso Agenda 2020 motivando as crianças e adolescentes a produzirem
muitas ideias criativas, sendo o Concurso uma grande oportunidade para o aprendizado
e transformação de suas vidas”, declarou Pedro Carvalho Martins, Vice-Presidente da
FENABB.
Achou o tema interessante? Fique por dentro das principais notícias.

Informações Gerais do Concurso Agenda AABB Comunidade 2020
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.
As produções deverão estar alinhadas com os
princípios do Programa, descritos no Projeto Político-Pedagógico (PPP), e ser aderentes ao tema. Como
forma de incentivo à preparação dos educandos para
a participação no concurso, premiaremos o melhor
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projeto de oficina com 10 Kits FENABB (mochila, nécessaire, caneta e chaveiro).
Informações e esclarecimentos: 0800.726.5661
e 0800.704.2106 – opção 7.
No site da Federação, www.fenabb.org.br, no
menu FENABB Socioeducativa, estão disponíveis
para download documentos como o Regulamento do
Concurso, Ficha de Inscrição, Termo de Autorização
para Participação e Uso de Imagens de Menor e Cessão de Direitos, e muitos outros anexos.

Premiação
Os autores dos melhores trabalhos serão premiados com smartphones, tablets e medalhas. Os
Presidentes de AABBs, Coordenadores Pedagógicos e Educadores serão premiados com notebooks, smartphones e medalhas. As sedes abebeanas serão agraciadas com troféus, sendo que a
vencedora da capa da agenda receberá, também,
o valor de R$ 6.000,00, destinados a aquisição de
bens para o Programa e realização de evento de
premiação.

Cantinho de inspiração!
Este espaço traz depoimentos de alguns Programas que conquistaram destaque nas últimas edições do certame. Conheça, a seguir, como foi o processo de organização de ideias que surgiram com o
tema, e aproveite as dicas para brilhar e fazer bonito
no Concurso Agenda 2020.
“Começamos a fazer trabalhos intensos com
os alunos voltados para o uso adequado da internet.
Realizamos debates, com rodas de conversas, mostrando quais os benefícios que esses recursos trazem
para o nosso dia a dia. Também preparamos pesquisas, assistimos vídeos e inúmeras outras atividades,
enfatizando o uso inadequado dos aparelhos eletrônicos. Receber a notícia foi maravilhosa. Há anos, estou na Coordenação e era o meu sonho ver nossos
educandos serem a capa”, contou a Coordenadora
Pedagógica, Vera Lúcia Domingues.
AABB Comunidade Manhuaçu (MG) - capa da edição 2019,
tema: “Mundo Virtual: benefícios e consequências”.

Fábio Júnio da Silva Costa, na época do Concurso com 11 anos, conta que: “a inspiração para o
desenho surgiu a partir de uma realidade vivenciada por
muitas famílias, em que, filhos, muitas vezes, têm a vontade de conversar com seus pais, mas, são impedidos
em função do uso abusivo de celulares e computadores”. Ele comenta também, que ouviu muitos relatos
de amigos o que motivou na preparação do desenho.
O menino, que sonha em ser desenhista, revelou a
emoção ao saber que o seu trabalho tinha sido o
escolhido pela banca avaliadora como o melhor do
país. “Quando estou desenhando me sinto nas nuvens e
aproveito para refletir muito”, expressou.
AABB Comunidade Dracena (SP) - melhor desenho na edição 2019,
tema -“Mundo Virtual: benefícios e consequências”.

A Coordenadora Edileide Maria Antonino da Silva
explica como foi a preparação que, posteriormente,
deu ao Programa, o título de melhor foto. “Em primeiro lugar, trabalhamos a temática, envolvendo-os, para
que participassem com desejo e se sentissem parte do
processo. Outro aspecto relevante é o envolvimento dos
Educadores e a motivação para participar e dar o melhor.
Afinal, fazer parte do Concurso Agenda nos dá possibilidades de mostrar o trabalho que é feito em cada AABB.
Ganhar esta capa validou o trabalho dos alunos e de toda
a equipe, elevou a autoestima e motivação para uma
atuação cada vez melhor”, finalizou.
AABB Comunidade Salvador (BA) capa da edição 2018, tema: “Tecnologias Sociais”.

Ainda dá tempo de inscrever o seu Programa!
Não fique fora dessa!
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