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Bem-vindos a última edição do Jornal do Educador de 2019. Aqui,
mostraremos alguns frutos desta profícua colheita chamada
AABB Comunidade. O leitor poderá conhecer experiências que
deram certo em distintas regiões do país, bem como ler o depoimento de pessoas que, de alguma maneira, se sentiram tocadas
ao travar contato com as atividades desenvolvidas pelo Programa, como é o caso de Leda Maria Amorim dos Santos, Coordenadora do AABB Comunidade Araxá (MG), que relata na matéria
Vivência não conseguir mensurar a importância do Programa em
sua vida.
Pensando em vocês, equipe de Coordenação e Educadores do
AABB Comunidade, o periódico traz em sua capa uma matéria
especial de volta às aulas, com o intuito de auxiliá-los no retorno
das atividades dos educandos e muni-los com ferramentas para
organizar o calendário pedagógico com mais assertividade e dinamismo.
Outro destaque desta edição é o Workshop AABB Comunidade.
Realizado em conjunto com a Fundação Banco do Brasil, no período de 5 a 7 de novembro de 2019, o curso contou com a participação de nove Coordenadores Pedagógicos do Programa, membros do grupo de trabalho denominado G9; da representante do
CESABB-CE, dos Presidentes das AABBs Patos (PB), Coronel Vivida (PR) e Vazante (MG), e funcionários da Federação e FBB.
Entre outros temas, Festa de encerramento das atividades de
2019; Agenda AABB Comunidade 2020; Preenchimento do Cadastro de Educadores e Educandos; dicas para a promoção de
ações em datas especiais, como Carnaval, Dia da Escola e Dia
Mundial da Água, também são abordados aqui.
Promover a inclusão por meio de ações que integrem crianças e
adolescentes à sociedade brasileira não pode ser um ato unilateral, pelo contrário, quanto mais parceiros tivermos, quanto mais
pessoas engajadas com a causa, quanto mais sorrisos pudermos proporcionar, melhor será para todos nós. Que 2020 seja um
ano promissor para a família AABB Comunidade.

Tiragem: 1.000

Boa leitura,
Rene Nunes dos Santos.
Presidente da FENABB
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VIVÊNCIA

Leda Maria Amorim dos Santos
AABB Comunidade Araxá (MG)
Por Pedro Ângelo Cantanhêde

A

lgumas vezes na vida,
uma oportunidade aparece, de repente, como
se fosse um presente,
um desafio a se encarar. Desses
desafios, contudo, podem surgir muitos frutos, tanto para si
próprio, quanto para as pessoas
com quem se convive. Foi isso
que aconteceu com Leda Maria
Amorim dos Santos, Coordenadora Pedagógica do AABB Comunidade Araxá (MG).
Nascida em Brasília, Leda
se mudou para Araxá em 2015,
acompanhando o esposo. Logo
ao chegar, recebeu um convite
muito especial: devido a sua formação na área da Pedagogia, foi
chamada para coordenar o Programa AABB Comunidade no município mineiro. Ela substituiria
Maria das Dores, Coordenadora
há mais de 11 anos e muito amada pelos educandos, que havia
falecido na mesma semana.
A recém-chegada na cidade
se mostrou receosa em aceitar o
cargo, com medo de não atender
o Programa de forma tão primorosa como sua antecessora. Mas
ela aceitou o desafio: no dia 25 de
janeiro de 2015, Leda assumiu a
coordenação do AABB Comunidade Araxá. A partir desse dia, ela
viveu incontáveis momentos de
muito aprendizado e doação.
Logo em setembro daquele
mesmo ano, Leda fez um curso
para Educadores em Patos de Minas, custeado pela FENABB, para
se inserir ainda mais e entender
melhor a proposta do Programa.
Ainda em 2015, a Coordenadora realizou um grande evento
em comemoração aos 15 anos do
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AABB Comunidade no município
e uma homenagem a Maria das
Dores. “Foram momentos difíceis,
porém gloriosos. Aprendi a amar
e oferecer meu melhor para todos,
educandos e Educadores”, disse
Leda sobre o começo de sua trajetória dentro do Sistema AABB.
Seu contrato foi renovado,
então, por mais dois anos. 2016
e 2017 foram importantes anos
dentro do Programa. Com o auxílio dos Educadores, Leda passou
a promover dezenas de ações
que englobavam os familiares
dos educandos e a comunidade.

Ela tinha como objetivo estreitar
os laços entre Programa e família. Desde essa época, o grupo
docente visita, anualmente, as famílias de todos os alunos que fazem parte do AABB Comunidade.
Entre as ações realizadas,
estão a criação e continuidade da
Festa do Milho; a implementação
do curso intensivo de xadrez para
os alunos, com campeonatos no
fim do ano; a criação do projeto ‘Li,
Gostei e Compartilhei’, em que os
educandos levam livros ou jogos
e, juntos, com suas famílias, realizam as atividades em casa.

Foi criada, também, a Corrida Pascal, um campeonato de corrida em volta da lagoa. O Programa
participou de um concurso de teatro oferecido pela
empresa Bem Brasil, ficando na 2ª colocação.
Outro destaque foi uma educanda, que, ao completar 18 anos, saiu do Programa direto para o mercado de trabalho, estagiando na agência do Banco
do Brasil, onde ficou até 2019. Hoje, ela cursa Direito,
junto com a Coordenadora Leda.
Em 2017, seu contrato foi renovado por mais
dois anos, que seguiram sendo de enorme crescimento pessoal e para o Programa. O projeto ‘Saúde
Financeira’, o trabalho ‘Meu amigo idoso’ e o coral da
AABB foram mais algumas atividades concretizadas
pela Coordenadora e sua turma.
Mesmo com o constante acúmulo de experiências, Leda Maria nunca está satisfeita quando
o assunto é o conhecimento e aptidões para serem
aplicadas dentro do Programa. Por isso, em 2019, ela
fez parte de um seleto grupo de nove Coordenadores, que foram à Brasília para participar do Workshop
AABB Comunidade, na sede da FENABB (vide página
6). “Foram momentos importantíssimos, de grande
aprendizado. Pude me alimentar de boas informações”, afirmou.
“É imensurável a importância do AABB Comunidade em minha vida. São muitas lições, muito aprendizado”, disse Leda. Seus cinco anos de trajetória
dentro do Programa proporcionaram aprendizados
e enriquecimentos para todos que conviveram com

ela, além da sua evolução pessoal. “Conviver com as
crianças em situação de vulnerabilidade nos faz ver
a vida de forma diferente, nos faz sentir responsáveis por tudo e por todos ao mesmo tempo. Nos ensina a dar valor às coisas simples e amar o próximo
como ele é”.
Leda enfatiza seus aprendizados. Para ela, independentemente da situação financeira, física ou
qualquer outra diferença, todos têm muito a ensinar.
“Compreendi que saber ouvir e apoiar com uma palavra de conforto e um abraço, vale mais do que tentar
entender ou julgar”.
Um dos diferenciais da Coordenadora é a sua
constante presença junto com os alunos e suas famílias. “Procuro atuar de forma bem presente e precisa,
gosto de saber de tudo, amo estar entre as crianças
e brincar com eles, gosto de conhecer cada família
em detalhes”. Para manter o contato, Leda criou um
grupo de WhatsApp com todos os pais, se mostrando sempre acessível para qualquer dúvida, pedido ou
elogio. Ela afirma que todos se tornaram uma grande
família que se ajuda mutuamente.

Mantendo o seu espírito de auxílio e ajuda constante, Leda dirige algumas palavras para todos os
que estão inseridos no AABB Comunidade: “Coordenadores e Educadores, sejam intensos, deem o seu
melhor para conquistar o melhor do outro. A vida é
feita de escolhas e você escolheu ser Educador, então o faça com amor sem esperar nada em troca,
porque o retorno não vem do homem e sim de Deus.
Ame, abrace, sorria, dance, cante, viva. O tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre”.
Após todos esses anos, todas as pessoas que
conheceu, todos os aprendizados, o que Leda mais
demonstra é gratidão: “Somos privilegiados em poder fazer parte de um projeto de tamanha magnitude”, afirmou. Os fatos se desenrolaram de uma forma
quase que predestinada, para que a pedagoga saísse
de Brasília e, se instalando em Araxá, logo fosse inserida no AABB Comunidade. E, mesmo com um pé
atrás, ela aceitou começar um novo capítulo na sua
história. E ela cumpre esse papel que aceitou com
devoção, empenho e, sobretudo, muito amor.
Jornal do

Educador
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INSTITUCIONAL

AABB Comunidade 2019
Por Mônica Lopes

No período de 5 a 7 de novembro, a FENABB, em
conjunto com a Fundação Banco do Brasil – FBB, realizou o Workshop AABB Comunidade 2019. Coordenado pelo Gerente Socioeducativo da FENABB, Daniel
Martins de Carvalho, o curso contou com a participação de nove Coordenadores Pedagógicos do Programa, membros do grupo de trabalho denominado
G9; da representante do CESABB-CE, dos Presidentes
das AABBs Patos (PB), Coronel Vivida (PR) e Vazante (MG), e funcionários da FENABB e FBB. Ao todo, o
evento reuniu mais de 20 pessoas.
No primeiro dia de evento (5), o Presidente da
FENABB, Rene Nunes dos Santos, visitou o grupo e
aproveitou a oportunidade para desejar aos presentes um encontro produtivo.
Dividido em duas etapas, ‘Discussões sobre o
Programa’ e ‘Elaboração de proposta a ser apresentada aos dirigentes da FENABB e FBB’, o workshop
teve como objetivo discutir pontos críticos do Programa, rever aspectos do Projeto Político-Pedagógico que demandam ajustes, elencar necessidades de
ajustes na minuta do convênio 2021–2025, discutir
estratégias e diretrizes para o Programa no curto e
médio prazo e traçar estratégias e ações que favoreçam a formalização dos convênios para o período
2021-2025.
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No encerramento da 1ª etapa, no dia 6, o
Vice-Presidente Administrativo, Pedro Carvalho,
esteve presente e agradeceu a presença de todos os Coordenadores, Dirigentes de AABBs e
representante do CESABB-CE. “A capacitação
de todos os envolvidos no AABB Comunidade é
essencial para o alcance dos objetivos do Programa. A disseminação de experiências bem-sucedidas fortalece os acertos e contribui para a
superação de desafios. Que venham bons resultados, como fruto desse preparo”, pontuou.
De acordo com Daniel, a expectativa é que o encontro aconteça uma vez por ano.

Distribuição da Agenda AABB
Comunidade 2020
Que o Concurso Agenda
AABB Comunidade 2020 foi
um sucesso todo mundo já
sabe. A boa notícia é que o
exemplar já foi distribuído, no
final de 2019, para Presidentes de AABBs, Gerentes de
Agências de Relacionamento
do Banco do Brasil e Convenentes. A agenda, que se assemelha ao modelo de 2019,
conta com um Tangram, antigo jogo chinês, que consiste
na formação de figuras e desenhos por meio de 7 peças
(5 triângulos, 1 quadrado e 1 paralelogramo). O jogo estimula o desenvolvimento da criatividade e do raciocínio lógico.
No início de 2020, será enviado para Coordenadores Pedagógicos e Educadores.

Curiosidades
Neste Concurso, coincidentemente
com a edição anterior, 117 AABBs enviaram fotos, desenhos e histórias em
quadrinhos. O saldo de trabalhos recolhidos foi satisfatório, com 296 fotos,
262 desenhos e 247 HQs.
Confira o resultado completo das fotos, assim
como a classificação dos
desenhos e HQs, por meio
do QR code:
É bem simples, basta abrir a câmera
do seu celular, aproximar do código e
clicar no link.

Preenchimento do Cadastro de
Educadores e Educandos é requisito para
concessão de recursos
O completo preenchimento
do Siga — Cadastro de Educadores e educandos — 2020, ofício
do Coordenador Pedagógico do
Programa AABB Comunidade,
é um dos requisitos para a concessão de recursos disponibilizados pela FENABB, tais como:
Verba Manutenção, Computador
e Impressora, e Pequenas Reformas.
Em virtude da relevância do
assunto, é fundamental a colaboração e o envolvimento de todos os Coordenadores para que
mantenham os Cadastros atualizados.
Para mais informações,

encaminhe um e-mail para aabbcomunidade@aabbcomunidade.
com.br. Se necessário, pode entrar
em contato conosco pelo telefone

0800.726.5661, opção 7. Mas antes de tudo isso, vale a pena dar
uma conferida na Programação:
www.fenabb.org.br > MENU Publicações > Programação FENABB.
Jornal do

Educador
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DESTAQUES DO PROGRAMA
Especial Natal

Por Larissa Paulo

Natal, uma época tão mágica e com tanto significado. No AABB Comunidade, o momento é oportuno para as
tão aguardadas cantatas e belas apresentações artísticas com direito a gorrinho do Papai Noel. Separamos
um resumo da programação realizada no decorrer do mês de dezembro.

Amargosa (BA)
Educandos do Programa baiano participaram da abertura oficial do Natal Luz,
no dia 13 de dezembro. Pela segunda vez,
a garotada encantou a população da cidade
durante a programação realizada na Praça
Lourival Monte (Praça do Jardim). Estiveram envolvidos na ação cerca de 40 alunos.
A música apresentada pela turminha foi “A
Paz”, do grupo Roupa Nova.

Araxá (MG)
No dia 23 de dezembro, em alusão ao
Natal, 30 educandos do Coral do Programa
se apresentaram na Companhia Brasileira
de Metalurgia e Mineração – CBMM. Para
receber a garotada foi oferecido um almoço,
seguido das músicas. Na plateia estiveram
reunidos cerca de cem funcionários. Na
oportunidade, as crianças também aproveitaram para fazer um tour pelo Centro de Desenvolvimento Ambiental da CBMM.

Iguatu (CE)
A Agência do Banco do Brasil em Iguatu
recebeu, no dia 5 de dezembro, uma apresentação conduzida pelos educandos do
AABB Comunidade local. Na oportunidade,
colaboradores ficaram maravilhados com
a harmonia entre as vozes e as flautas que
abrilhantaram o momento. A Coordenação
do Programa estima a presença de 20 crianças na ação.
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Irecê (BA)
No dia 6 de dezembro, a Prefeitura Municipal de Irecê realizou
a sua Cantata de Natal. Todos os
cem educandos do AABB Comunidade participaram da ação. A
numerosa plateia acompanhou
a apresentação dos educandos,
que cantaram músicas alusivas,
além de dramatizarem a história
do nascimento de Jesus. Esta foi
a segunda vez que as crianças
participam do evento.

Nova Andradina (MS)
Colaboradores e clientes da Agência do
Banco do Brasil em Nova Andradina, foram
recepcionados, no dia 10 de dezembro, pelo
coral do AABB Comunidade do município. Na
oportunidade, os educandos apresentaram
duas músicas natalinas. Uma delas foi interpretada também em Libras, encantando a todos os presentes.

Santa Cruz do Sul (RS)
Nos dias 14 e 21 de dezembro, educandas do Projeto “Vem Dançar na AABB”, desenvolvido pelo Programa, participaram da
Festa de Natal de Santa Cruz do Sul, conhecida como Christkindfest. As meninas, com
roupas alusivas, deram um show de talento
e demonstraram muita sincronia nas coreografias. O grupo desfilou em frente ao carro
alegórico do Papai Noel.

Santa Cecília do Pavão (PR)
Nos dias 20 e 23 de dezembro,
educandos integrantes do Coral Pavãozinho representaram o AABB
Comunidade, com muita alegria e
entusiasmo, na tradicional Cantata de Natal da cidade. Com roupas
customizadas, a garotada brilhou e
encantou durante a apresentação,
deixando o público emocionado.

Jornal do
Jornal
do
Educador

Educador
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Programas
celebram

ESPECIAL

conquistas do
ano de 2019

Encerramento das atividades contemplaram
apresentações culturais e muito mais
Por Larissa Paulo

O ano de 2019 foi muito produtivo no AABB Comunidade. Ações artísticas, culturais, esportivas,
pedagógicas e lúdicas estiveram no centro do calendário das aulas ao longo de todos os meses.
Foram muitos os aprendizados para os milhares de educandos atendidos. Para brindar o êxito
das atividades e abrir a temporada das férias, a família do Programa se confraternizou em festas
de encerramento.
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Capinzal (SC)

Iguatu (CE)

No dia 4 de dezembro, o Programa promoveu,
pelo quinto ano consecutivo, o evento “Natal + Você
= Criança Feliz”, para celebrar o encerramento do
ano letivo. Durante a festa foram realizadas apresentações do Coral Vozes do Brasil, dos alunos das
oficinas de dança, flauta doce e violão, além de um
repertório natalino. O ponto mais especial, segundo
a organização, foi o mimo que cada aluno ganhou
de seu padrinho e madrinha, que também foram
presenteados pela garotada com um artesanato
preparado durante a aula. O público aproveitou o
evento em um coquetel.

Uma noite muito especial no Programa cearense, no dia 10 de dezembro. O evento foi realizado
com base no Projeto Reviver, criado a partir do desejo de Educadores de envolver a comunidade externa
com as atividades realizadas dentro do Programa.
Dessa forma, foram promovidas apresentações de
danças com temáticas culturais e sociais, como a
exploração do trabalho infantil. Também subiu ao
palco o coral do Programa, formado por cerca de
40 crianças e adolescentes. No total, 500 pessoas
participaram da celebração. Um jantar foi oferecido
para todos durante a oportunidade.
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Nova Andradina (MS)

Patos de Minas (MG)

Os alunos do Programa foram recepcionados, no
dia 18 de dezembro, em clima de muita animação, com
brinquedos infláveis; pula-pula; lanches, como pizza, pipoca, algodão-doce e bolo; presença do Papai Noel e
distribuição de presentes oferecidos pelos padrinhos e
madrinhas parceiros. A ocasião também contou com
o envolvimento de crianças atendidas pelo Serviço de
Fortalecimento de Vínculos da cidade, o que proporcionou uma grande integração entre todos.

No dia 6 de dezembro, foi realizada a 2ª edição
da Festa da Família do AABB Comunidade Patos de
Minas, que envolveu a confraternização natalina e o
encerramento das atividades letivas. A programação contou com palestra, dinâmicas, brincadeiras
com as famílias, sorteio de brindes, bingos, danças
e apresentações dos educandos. Um jantar também
foi oferecido. O grupo ECOA do Branco do Brasil presenteou os alunos com caixas de bombons.

Poxoréu (MT)
Atividades diversificadas foram alguns dos
destaques na festa de encerramento do Programa
mato-grossense. Estiveram reunidas mais de 120
pessoas, entre educandos e familiares, equipe de
Educadores e convidados. O momento foi mágico,
com a realização de apresentações de dança, da
mostra cultural e, em alusão ao Natal, o espetáculo
do coral, além de uma apresentação de flauta. Muitos aperitivos foram servidos para a alegria de todos.

Marau (RS)
No dia 27 de novembro, o Programa do
município de Marau finalizou as atividades
de 2019. Na ocasião, foram promovidas
atividades de integração para as crianças,
como chute a gol, cabo de guerra, corrida
do taco e muito mais. O último encontro do
ano foi no dia 1º de dezembro, onde cerca
de 170 alunos participaram da abertura oficial do Encanta Marau, com a encenação do
espetáculo “A Fábrica de Brinquedos”. Na
oportunidade, a garotada também apresentou músicas para uma plateia estimada em
oito mil espectadores.
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Datas Especiais
Por Pedro Ângelo Cantanhêde

Manter o Programa AABB Comunidade sempre se renovando é essencial. Para isso, festas e datas comemorativas
devem ser aproveitadas para a realização de eventos e atividades que visem a educação, o entretenimento e o desenvolvimento dos educandos.
Destacamos três datas que acontecem nos meses de fevereiro e março, dando dicas de ações a serem realizadas
dentro do AABB Comunidade.

Carnaval (25/02)

12

O Carnaval é uma das festas mais tradicionais
do nosso país, e é importante que mantenhamos a
cultura brasileira no dia a dia das crianças e adolescentes inseridos no AABB Comunidade.
Um baile de Carnaval vai animar os educandos,
podendo, também, incluir os familiares em uma festa
com diversão garantida para todos. Músicas infantis
e marchinhas carnavalescas vão colocar as crianças
para dançar, até mesmo com coreografias previamente ensaiadas.
Uma maneira de abrilhantar a festa é por meio
das fantasias que a criançada pode usar, tudo dentro
do possível. Até mesmo fantasias feitas pelos próprios alunos é outra possibilidade! Esse é o momento que eles devem usar a imaginação!

Planejem, também, brincadeiras e jogos para os
educandos e familiares. Outra maneira de entreter as
crianças é com serpentinas e confetes, tão clássicos
nas festas de Carnaval.

Dia da Escola (15/03)

Dia Mundial da Água (22/03)

A escola é um dos pilares da educação de crianças e adolescentes. Por isso, no dia 15 de março,
incentivem as crianças a escrever uma redação, ou
contar, por meio de histórias, qual a parte que mais
gostam na escola. Falem da importância da assiduidade, dos estudos e dos professores para a construção do caráter e do conhecimento.

Esta data foi criada com o objetivo
de alertar a população do mundo inteiro sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência
de todos os ecossistemas da Terra. E esse alerta deve ser feito, também, com as crianças.
Uma ótima atividade é o ensaio e apresentação de peças
teatrais dos educandos, falando
sobre a importância da água em
nossas vidas, e apresentando dicas de preservação deste bem.
Já os educandos mais novos podem fazer desenhos sobre o tema, e apresentá-los
para toda a turma e Educadores.
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VOCÊ VIU?
Autor: Pedro Ângelo Cantanhêde

Um dos pontos mais importantes para manter a constante inovação nas atividades
do AABB Comunidade é a atualização de repertório dos Coordenadores e Educadores,
por meio da leitura e de novos conhecimentos. Por esse motivo, em cada edição do
Jornal do Educador, nós recomendamos um filme e um livro para serem estudados pelo
corpo docente do Programa. Com isso, o nível de aptidão e propriedade vai aumentar,
proporcionando um melhor serviço prestado ao Sistema AABB e a todos os educandos.
LIVRO

OS SETE SABERES NECESSÁRIOS À EDUCAÇÃO DO
FUTURO, DE EDGAR MORIN
Edgar Morin é um sociólogo que defende uma revisão no campo das ideias
sobre a elaboração do conhecimento. Chama a atenção para os “buracos negros”
existentes que devem ser considerados na organização do pensamento, das instituições de ensino, dos currículos.
Indica o que considera “setes saberes” a serem avaliados e pensados na organização do conhecimento para a educação do novo milênio: 1. Erros e ilusões
constantes nas concepções; 2. Conhecimento pertinente; 3. Reaprendizado da
nossa própria condição humana; 4. Reconhecimento de nossa identidade terrena;
5. Enfrentamento das incertezas no conhecimento científico; 6. Compreensão por
meio de diálogo e do entendimento; 7. Discussão e exercício da ética.
Fonte: Portal Revistas

FILME

O PREÇO DO DESAFIO (1988)
Um professor de matemática começa a trabalhar em uma escola de Ensino
Médio, situada nos subúrbios de Los Angeles, que tem uma reputação nada agradável quanto à disciplina e resultados de seus alunos. Ao entrar na sala de aula
pela primeira vez, teve a surpresa de que os alunos circulavam de um lado para
outro, não se importando com a presença do novo professor e, menos ainda, com
o estudo que deveriam então realizar
Para conseguir fazer com que os alunos participassem de suas aulas, tentou
cativá-los com a utilização de técnicas diferenciadas em relação ao que eles conheciam, mostrou interesse real pelo aperfeiçoamento de cada um dos estudantes que frequentavam sua disciplina e, acima de tudo, mostrou a todos que eles
eram capazes de superar as dificuldades que se colocavam, ao longo de seus
caminhos, a despeito das dúvidas.
Fonte: Planneta Educação
Jornal do

Educador
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CAPA

Volta às aulas

no AABB Comunidade

Planejar as ações pedagógicas é um importante passo para o
sucesso das atividades do Programa
Por Larissa Paulo

A

s férias acabaram. É hora de retomar as
atividades do AABB Comunidade. Então,
já pensou em como se programar para
o novo ano? O planejamento anual, embora seja sempre desafiador, é a melhor alternativa para um ano de sucesso. É o momento em que
todos os atores envolvidos no processo do AABB
Comunidade repensam o Programa, sua missão,
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a atuação dos Educadores e quais objetivos desejam atingir.
Pensando em vocês, equipe de Coordenação e
Educadores do AABB Comunidade, elencamos algumas dicas valiosas, com o intuito de auxiliá-los
na volta às aulas da garotada e muni-los com ferramentas para organizar o calendário pedagógico com
mais assertividade e dinamismo.

Rever as atividades
realizadas no ano anterior
Analisar as ações executadas no ano que passou é muito importante. Dessa forma, é possível contemplar as conquistas e visualizar em quais aspectos as atividades podem ser reformuladas para um
melhor resultado no trabalho junto aos educandos.

Definir planos de ação
para o ano vigente
Um plano de ação permite o acompanhamento da execução das atividades mais importantes
para atingir os objetivos e metas propostas. Mas
você sabe quais são as etapas dele? Vamos lá: a
sequência é com o planejamento, a execução, o encerramento e a análise. Na prática é definir o que
precisa ser desenvolvido ao longo do ano. No âmbito do AABB Comunidade vale para a criação de uma
biblioteca e realização de feira cultural e de exposição, por exemplo.

família, passeios, entre outros. Uma nova ação pode
surgir durante este debate.

Comunicação entre a equipe
Um grupo de trabalho engajado e motivado é
um dos combustíveis para colher bons frutos em
qualquer ambiente profissional. No AABB Comunidade não é diferente! Um boa comunicação e proximidade entre Coordenação e Educadores é uma ferramenta valiosa. Uma boa ideia é realizar uma reunião
para ouvir dicas e sugestões para serem incorporadas neste ano. Assim, cada colaborador participa de
maneira ativa e se sente importante na engrenagem
do Programa.

Fortalecer laços com as famílias

Programar tema e
calendário de atividades
Definir o tema que será o centro dos trabalhos
durante as aulas é a orientação dessa dica. Com
isso, o Programa pode montar um calendário
específico a ser executado. Alguns assuntos
são bem oportunos e em voga como consumo sustentável e igualdade. Além disso, as
datas comemorativas são itens indispensáveis na programação do calendário do seu
AABB Comunidade, como as tradicionais
festas juninas, cantatas natalinas, festas da

No planejamento, deve ser levado em consideração a aproximação com familiares dos educandos. Esse vínculo é muito importante para o sucesso das atividades, para conhecer a vida dos
alunos e construir pontes para um trabalho
forte. Uma reunião de boas-vindas pode ser
muito proveitosa. Receber as famílias para
apresentar a proposta educacional para o
ano, ouvir dúvidas e anseios é um dos objetivos desta ação.
E aí, gostaram das dicas? Esperamos que as sugestões sejam
incorporadas nos Programas e
deem muitos frutos. Afinal, dezenas de crianças e adolescentes merecem um trabalho forte e
cada vez mais capacitado!
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