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Chegamos no período de novas adesões para o AABB Comunidade,
quadriênio 2021 – 2024. Este momento carrega em si a grande responsabilidade de perpetuar este trabalho que, há 33 anos, impacta
positivamente e espalha sementes de um futuro melhor para cerca
de 30 mil crianças e adolescentes atendidos.
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Nesta edição do Jornal do Educador iremos mergulhar no universo
do Programa, conhecer as principais responsabilidades geridas pela
FENABB e Fundação BB, o histórico, os números e a Prática Pedagógica desenvolvida.
Ao longo de sua trajetória, o AABB Comunidade é o espaço para histórias de superação e conquistas pessoal e profissional. Conversamos com algumas pessoas que compartilharam a sua experiência
e enalteceram o poder transformador desta iniciativa, que tem como
propósito A Educação para o Futuro.
Durante a pandemia, a dedicação dos Coordenadores e Educadores
se fortaleceu e foi evidenciada por meio de ações solidárias que se
multiplicaram em várias partes do país. Além desta matéria, um texto a respeito do “Futuro do Programa” traz depoimentos sobre o que
a Diretoria da FENABB anseia para os próximos anos.
Para orientar convenentes e Presidentes de AABBs interessados em
aderir ao Programa no novo quadriênio, o Jornal dispõe de uma matéria com orientações sobre os procedimentos e documentos necessários para a adesão e formalização do convênio. Acesse o QR
Code e confira mais orientações no site aabbcomunidade.com.br.
Assista também no canal da Federação no YouTube (TV FENABB), a
live que preparamos sobre o tema, com a participação das equipes
de trabalho da FENABB e Fundação Banco do Brasil.
Finalizando, peço a sua contribuição para a próxima edição do nosso Jornal do Educador. Envie suas sugestões de pauta por meio do
sisfenabb.fenabb.org.br > NUCOM > Solicitação de Notícias > Cadastrar Notícia/Pauta, ou pelo e-mail: fenabb@fenabb.org.br.
Boa leitura!
Gustavo Boeira da Silva
Presidente da FENABB

AABB COMUNIDADE

O

Programa
Integração
AABB Comunidade consiste em uma proposta
socioeducativa, desenvolvida nas
AABBs, que integra família, escola
e comunidade.
Realizado há 33 anos, o Programa objetiva promover o desenvolvimento integral de crianças e
adolescentes, nas faixas etárias
entre 6 e 14 anos, de famílias em
situação de vulnerabilidade social
e econômica, por meio de ações
educacionais que favoreçam a inclusão socioprodutiva e ampliem
a consciência cidadã.

FOTO: AABB COMUNIDADE NANUQUE (MG)

HISTÓRICO DO PROGRAMA

O

Programa Integração AABB Comunidade,
uma iniciativa da FENABB, em parceria
com a Fundação Banco do Brasil, foi criado com a proposta de complementar a educação
formal de crianças e adolescentes por meio de
atividades lúdicas e aborda temas como saúde e
higiene, esporte, música, teatro, linguagens artísticas, entre outras.
Orientado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o Programa propõe complementação socioeducacional de forma integrada à
família, à escola e à comunidade, favorecendo o

desenvolvimento socioeducativo das crianças e
adolescentes atendidos.
O Programa teve início, em agosto de 1987,
em caráter experimental, quando foi autorizada
a sua implementação nas AABBs Quixadá (CE)
– 19.09.87; Erechim (RS) – 24.10.87; Quixeramobim (CE) – 31.10.87, e Cristalina (GO) – 12.12.87.
Em 1997, o Programa ganhou a parceria da Fundação Banco do Brasil. A partir de então, se expandiu
e as atividades desenvolvidas ganharam uma leitura
mais detalhada da realidade social dos educandos.
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HÁ 33 ANOS
TRANSFORMANDO VIDAS

A

o longo destes mais de 30
anos, a iniciativa tem mostrado ampla eficácia. Um
exemplo bacana é do ex-educando
Michael Fernando Costa, 32 anos,
Gerente Geral da Agência do Banco do Brasil em Muriaé (MG).
O bancário participou das aulas do Programa na cidade de São
Miguel do Oeste (SC), entre os 7 e
16 anos de idade. Ele conta que
sua passagem pelo AABB Comunidade foi bastante promissora.
“Lá adquiri muitos ensinamentos
que trouxe para a minha vida adulta. Aprendi a trabalhar em equipe,
a respeitar os colegas e professores, a ter responsabilidade, entre
inúmeros outros valores. Essa
base foi muito importante para
minha formação como pessoa e
profissional”, falou.
“Eu fico admirada com a trajetória do Michael, uma vez que
o Programa acolhe crianças em
situação de vulnerabilidade e carentes. Primeiro que estar numa
empresa como o Banco do Brasil, sendo aprovado em concurso
público, é por si só uma grande
vitória. Chegar a função de Geren-
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te Geral de Agência, é outra grande vitória. Michael é um exemplo
vivo da eficácia do AABB Comunidade”, destaca a Presidente da
AABB Muriaé, Rita Machado.
Em Baturité (CE), outro exemplo ressalta a importância do
Programa. Dois ex-educandos,
Rayfran Randerson L. Aquino e
Marcos Vinícius Lima, encabeçaram uma ação social neste período da pandemia. Com o objetivo
de ajudar famílias do município
em situação de vulnerabilidade
social, eles arrecadaram alimentos de casa em casa. Um ato de
solidariedade que encantou todos
os membros do Programa.
“Ver aquele ato de solidariedade de garotos que se tornaram grandes homens, me fez ver
o quanto esse Programa vale a
pena. Esse é o maior retorno de
todo trabalho e dedicação de todos que lutam para ver o AABB
Comunidade acontecer. O Programa é um celeiro onde se planta
amor, respeito e dignidade para,
no futuro, gerar cidadãos conscientes de sua ação no mundo”,
concluiu Elizabeth.

“Agradecemos ao Programa,
que foi uma das escolas que nos
ensinou a sermos mais humanos
e a nos preocuparmos com o nosso próximo. Todos os alimentos
arrecadados foram destinados as
famílias do município em situação de vulnerabilidade social”, falou Rayfran em nome dos irmãos.
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AABB COMUNIDADE EM NÚMEROS
O Programa AABB Comunidade funcionou no último quadriênio em 242 AABBs , atendendo cerca de 30 mil

crianças e adolescentes

com acesso às instalações das associações, acompanhados em atividades pedagógicas, esportivas, culturais e sociais por aproximadamente
1.679 Educadores .
O Programa conta, também, com Colaboradores de diferentes áreas – Professores, Médicos, Dentistas, Assistentes
Sociais, entre outros - e com parceiros, nos âmbitos nacional,
regional e local, que, juntamente com as famílias e as escolas
dessas crianças e adolescentes, fazem dessa experiência coletiva um sucesso.
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COVID
AÇÕES DURANTE A PANDEMIA

A

Fundação Banco do Brasil, em parceria com a FENABB, realizou uma força tarefa para prestar assistência aos educandos do
Programa AABB Comunidade e suas famílias, atingidas economicamente pela crise causada pela Covid-19, priorizando os municípios
onde não houve qualquer tipo de ação governamental, principalmente
do governo municipal.
Nesta ação, foram atendidas cerca de 85 AABBs em todo país, com a
distribuição de mais de 10 mil cestas básicas, sendo uma por educando.
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“O AABB Comunidade, em
parceria com a FENABB, é um
dos programas mais antigos da
Fundação BB. A iniciativa investe
no futuro das novas gerações há
mais de três décadas. Diante da
pandemia do novo coronavírus,
um momento tão difícil para
todos, especialmente para as
famílias
em
vulnerabilidade
social, não poderíamos deixar
de oferecer apoio aos nossos
educandos. Valorizamos nossas
crianças e adolescentes para que
transformem suas realidades”,
destacou o Presidente da
Fundação BB, Asclepius Ramatiz
Lopes Soares (Pepe).
Os educandos e suas famílias também foram assistidos por
ações impulsionadas por outros
parceiros locais, sobretudo as
próprias Prefeituras municipais.
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E

m 2021, o Programa AABB
Comunidade traz muitas
novidades. Sem romper
com o objetivo, o conceito e os
princípios que sustentaram as
ações realizadas ao longo desses
mais de 30 anos de atividades desenvolvidas, a ideia é trazer mais
qualidade e valor ao Programa.
“Os planos são de um contínuo crescimento do AABB Comunidade, focando, inicialmente, em
escutar Coordenadores e Educadores das cinco regiões do Brasil e em aplicar novas propostas
metodológicas para enfrentar os
desafios atuais, baseando-se nos
nove macrocampos propostos.

O FUTURO
DO PROGRAMA
Todos ganharão muito com o fortalecimento do Programa, sobretudo as crianças e adolescentes
que nos motivam a construí-lo”,
disse o Vice-Presidente Socioeducativo e de Comunicação da
FENABB, André Castelo Branco
Machado.
“Tudo o que estamos fazendo e ainda iremos realizar no Programa tende a melhorá-lo e fazer
com que a inclusão se dê cada
vez mais forte por esse Brasil
afora. Aquilo que é bom pode e
deve sempre melhorar. Estamos
ouvindo os Coordenadores, os
Presidentes de AABBs e todas as
pessoas envolvidas no Programa

para que possamos fortalecer
ainda mais essa poderosa ferramenta de transformação social.
Nossa ideia é tornar o AABB Comunidade em algo muito maior
do que a FENABB e a Fundação
Banco do Brasil”, pontuou o Presidente da FENABB, Gustavo Boeira
da Silva.
A partir de 2021 o Programa
atenderá crianças e adolescentes
com idades entre 6 e 14 anos, correspondente à faixa etária prevista para o Ensino Fundamental. Os
educandos com mais de 14 anos,
que já participam do Programa
continuarão a ser atendidos até
completarem 18 anos.
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Programa Integração AABB Comunidade

ORIENTAÇÕES PARA ADESÃO
Articulações iniciais
Para desenvolver o Programa AABB Comunidade, deve haver um acordo entre o Presidente da
AABB, o proponente local (Prefeitura ou Organização
da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos) e o Gerente
da Agência de Relacionamento do Banco do Brasil.
Todos devem conhecer os documentos que estruturam o Programa, para entender o objetivo, a forma de funcionamento e os principais compromissos
assumidos por cada uma das partes.
Confirmando o desejo comum de desenvolve-lo,
o procedimento inicial será enviar a Manifestação de Interesse.
Acesse o QR Code ao lado e confira
os documentos do Programa abaixo na
íntegra:

Consulte os documentos do Programa
Vídeo Institucional do Programa
Apresentação do Programa
*Projeto Político-Pedagógico (PPP)
*Minuta do Convênio
*A minuta do convênio e o Projeto Político-Pedagógico disponíveis serão atualizados.

PASSO 1

Manifestação de Interesse
O Presidente da AABB preencherá e assinará o
documento Manifestação de Interesse, disponível no
site do Programa (www.aabbcomunidade.com.br - QR
Code acima), no qual devem constar as assinaturas
do representante do proponente local e do Gerente da Agência do Banco do Brasil..
Após, digitalizará e enviará o documento para FENABB,
pelo e-mail aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br.
A análise acontecerá em duas etapas:
Etapa 1: Até o dia 31/01 serão analisadas apenas as
solicitações das AABBs que desenvolveram o Programa no último período de convênio (2017-2020);
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Etapa 2: A partir do dia 01/02, as demais manifestações, de AABBs que não desenvolveram o Programa
no último quadriênio, serão analisadas e o atendimento dependerá de disponibilidade orçamentária
da FENABB e Fundação BB.
A manifestação de interesse deverá ser enviada,
pelo Presidente da AABB e, exclusivamente, para
aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br

PASSO 2

Análise prévia à
apresentação da proposta
Após a análise da Manifestação de Interesse pela
FENABB, o processo é passado para a condução da
Fundação BB, que solicitará os seguintes documentos:
comprovante de inscrição e situação cadastral
– Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
certidões negativas de débitos;
estatuto social e eventuais alterações;
atas de eleição e posse da atual diretoria ou termo de posse do prefeito;
documentos de identidade e CPF dos representantes legais.
Não havendo pendências de documentações e restrições cadastrais, a Fundação BB autorizará, por meio do
gerente da agência do Banco do Brasil, o acesso ao Sistema de Informações Gerenciais (Siga), para preenchimento e envio da proposta, pela instituição interessada.







Proponente

Presidente da AABB
análise e manifestação

Gerente do BB

FENABB

análise, manifestação

análise a manifestação

Fundação BB

análise e aprovação

Fluxo de análise do processo de adesão, por meio do SIGA

PASSO 3

ATENÇÃO

Análise da proposta pela Fundação Banco do Brasil

Para melhor aproveitamento do
ano letivo de 2021, a Manifestação de
Interesse deverá ser enviada à FENABB,
preferencialmente, até 31.01.2021.
Convênios
formalizados
até
31.07.2021 deverão ter as atividades
iniciadas até 31.08.2021.
Após 31.07.2021 não serão formalizados convênios para início de atividades em 2021.
No QR Code abaixo, você navega
pelo site do AABB Comunidade:

Após o recebimento da proposta, a Fundação
analisa e delibera a respeito. Para os convênios
firmados com prefeituras municipais, a Fundação
Banco do Brasil solicitará documento comprovando o destaque orçamentário dos recursos a serem
utilizado para a execução do Programa.

PASSO 4

Formalização do convênio
Concluída a análise da proposta e respectiva
aprovação, a Fundação disponibilizará, via Siga, a minuta do convênio ao gerente do Banco do Brasil para
a coleta das assinaturas e remessa do documento à
FENABB.
Ao longo do processo serão divulgados os endereços e telefones para orientações e esclarecimentos.
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