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EDITORIAL
Se pudéssemos eleger o sentimento do ano de 2020 para o 
AABB Comunidade, seria superação. A pandemia do corona-
vírus isolou os educandos em suas casas. As AABBs, antes, 
tão barulhentas, ficaram silenciosas. As salas de aula, antes, 
tão cheias de olhares curiosos e interações, foram preenchi-
das pelo vazio do distanciamento social. Aceitar a nova rotina 
tem sido um exercício superado não só para os alunos, mas, 
também, para os Coordenadores e Educadores.

Nesta edição, em homenagem ao Dia do Professor, celebrado 
em outubro, você confere uma matéria que enaltece estes pro-
fissionais, que se dedicam com tanto afinco à missão de edu-
car. Nossa gratidão, respeito e reconhecimento pelo mérito de 
exercer uma atividade com tanto amor. Parabéns!

Em outra matéria, na editoria Destaques do Programa, você 
pode conferir algumas ações realizadas a distância pelo AABB 
Comunidade. Mesmo com as barreiras de distanciamento ain-
da em vigor, o Programa continua a acontecer em todo o Brasil, 
mas ainda de maneira virtual. O que reforça, mais uma vez, a 
brilhante atuação desses mestres da educação. 

Em sua matéria de capa, este exemplar informa sobre a ade-
são de afiliadas ao AABB Comunidade, cujo novo quadriênio 
começa em 2021. Essa é a sua chance de fazer parte do maior 
Programa social do país!  

O periódico também traz uma entrevista com o nosso Vice-
-Presidente André Castelo Branco. Nesta conversa, ele mostra 
suas ideias acerca do Programa, enfatizando sua importância, 
propostas e estratégias a serem adotadas. 

Live do Dia das Crianças, Protocolos municipais/estaduais 
para a retomada das atividades, Relatório de Execução do 
AABB Comunidade 2020, além de um artigo sobre Educação 
em tempo de coronavírus, também compõem este Jornal. 

Por fim, nos ajude a construir um Jornal do Educador cada 
vez melhor. Proponha pautas, ainda não abordadas aqui, pelo 
sisfenabb.fenabb.org.br > NUCOM > Solicitação de Notícias > 
Cadastrar Notícia/Pauta, ou pelo e-mail: fenabb@fenabb.org.
br. Elas serão analisadas para inclusão nas próximas edições 
do Jornal ou em nossos canais de comunicação (sites, redes 
sociais e newsletter).

Boa leitura!

Gustavo Boeira da Silva
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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Por    Pedro Ângelo Cantanhêde

O que é o Programa AABB Co-
munidade para você? 

O Programa AABB Comunidade 
é uma poderosa ferramenta de 
transformação social. São 30 
mil crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade so-

O quadriênio de 2021-2024 promete ser de grande progresso para o AABB Comunidade em todo o 
Brasil. A nova Diretoria já começa a apresentar seus planos para o maior programa social do país, 
fruto da parceria entre a FENABB e a Federação Banco do Brasil (FBB). 

A live do AABB Comunidade, transmitida no YouTube da Federação (TV FENABB), foi assistida por milhares 
de pessoas do Sistema AABB, tanto aqueles que já fazem parte do Programa, quanto aqueles interessados 
na adesão. Nela, foram apresentadas as expectativas para os próximos anos e novas políticas para a adesão 
no novo quadriênio. 

André Castelo Branco Machado é o novo Vice-Presidente Socioeducativo da FENABB, e, nessa entrevista, 
mostrou suas ideias acerca do Programa, enfatizando sua importância, propostas e estratégias a serem ado-
tadas. 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. 

de terem um futuro melhor, en-
corajá-los a serem sujeitos das 
mudanças na sociedade e da 
superação das desigualdades so-
ciais. Enfim, nossos educandos 
devem ter uma educação para a 
cidadania. Temos, hoje, muitas 
ações que cumprem esta função 

Entrevista com o 
Vice-Presidente

Programa AABB 
Comunidade 

André 
Machado

cial sendo capacitados, todos 
os anos, pelas nossas equipes. 
Essas crianças estão em comu-
nidades que, muitas vezes, não 
tem sequer acesso aos direitos 
sociais mais elementares. O Pro-
grama tem o papel de estimular 
em nossos educandos o sonho 

INSTITUCIONAL



Jornal do
Educador 5

sendo praticadas no Programa, 
mas ocorrem de forma isolada. 
Precisamos nos apropriar des-
tas boas práticas e disseminá-las 
para todo o Brasil, como projetos 
de abrangência nacional, bem es-
truturados, permitindo ao Progra-
ma caminhar com mais uniformi-
dade e termos uma capacidade 
de melhor avaliar os seus resul-
tados. 

E o que precisa ser feito para 
efetivar essa proposta? 

Primeiro, nós precisamos conhe-
cer as boas práticas educativas 
adotadas no Programa, escutan-
do nossas equipes que desen-
volveram seus trabalhos nestes 
últimos anos, em cada município, 
e que têm muito a ensinar. Assim, 
poderemos optar pelas melhores 
propostas e adaptá-las a grandes 
projetos nacionais, para traba-
lharmos por meio deles os nove 
macrocampos previstos em nos-
so Projeto Político-pedagógico 
(leitura e escrita, matematização, 
comunicação e tecnologia da 
informação, cuidado socioam-
biental, cultura e artes, direitos 
humanos e cidadania, esportes 
e jogos, saúde integral, trabalho 
e protagonismo) e as diferentes 
competências definidas na Base 
Nacional Comum Curricular. E, 
por fim, fortalecer o processo de 
formação das equipes, com par-
cerias com instituições alinhadas 
com os objetivos do Programa 
e um diálogo mais estreito com 
nossos parceiros locais, para que 
todos Coordenadores e Educado-
res possam desenvolver as no-
vas estratégias pedagógicas em 
cada AABB.    

Esta paralisação das atividades 
do Programa em 2020 dificulta 
a adoção destas novas estraté-
gias? 

Os atuais convênios se encer-
ram no final de 2020. Como você 
enxerga a renovação em 2021? 

Será a primeira vez, em 33 anos, 
que o encerramento da vigência 
dos nossos convênios ocorrerá 
com as atividades do AABB Co-
munidade total ou parcialmente 
paralisadas. Há um risco de con-
tinuidade do Programa em várias 
cidades por conta disso. Há tam-
bém mais uma dificuldade: como 
a maioria dos nossos convênios 
são assinados com as Prefeitu-
ras e as eleições foram adiadas 
para o dia 15 de novembro, tere-
mos menos tempo para trabalhar 
com os novos gestores muni-
cipais a adesão aos convênios. 
Mas, estamos adotando diversas 
ações para mitigar esses proble-
mas, principalmente por meio de 
um diálogo permanente com as 
diretorias das AABBs e as coorde-
nações pedagógicas do Progra-
ma. Realizamos uma importante 
live em setembro para orientar 
sobre a formalização dos con-
vênios, iniciamos reuniões por 
regionais e lançaremos alguns 
materiais de apoio. No início de 
dezembro, realizaremos uma se-
gunda Live para reforçar a impor-
tância estratégica do Programa, 
com foco em trazer os gestores 
municipais eleitos para o evento 
virtual. Vamos superar estes obs-
táculos e fortalecer o AABB Co-
munidade no período de vigência 
deste próximo convênio, de 2021 
a 2024. As prefeituras e demais 
entidades parceiras já conhecem 
a importância do Programa, e sa-
bemos que farão esforços para 
mantê-los. Elas serão ainda mais 
valorizadas e terão resultados 
sociais ainda mais robustos nos 
próximos anos. Todos ganharão 
muito com o fortalecimento do 
Programa, sobretudo as crianças 
e adolescentes que nos motivam 
a construí-lo. 

O impacto do isolamento social, 
da suspensão das aulas e da 
restrição ao convívio dos edu-
candos com outras crianças e 
adolescentes é bem preocupan-
te, sobretudo sob as emoções e 
o aprendizado. Assim, junto com 
as escolas e famílias, o Programa 
terá que enfrentar esta realidade 
no retorno de suas atividades e 
compreender o seu papel neste 
apoio aos educandos. Todavia, 
proporcionar mais capacitação 
e novas propostas metodológi-
cas podem fortalecer as equi-
pes e dar mais instrumentos às 
equipes para enfrentarem os 
desafios deste novo momento. 
Assim, mesmo considerando as 
dificuldades atuais, acredito que 
as mudanças ocorrerão na hora 
mais apropriada.

O Programa se manteve ativo 
neste período?  

Tivemos algumas AABBs que 
conseguiram realizar atividades 
remotas e outras que não con-
seguiram. Boa parte dos nossos 
educandos, segundo uma con-
sulta que realizamos em agosto, 
nem sequer tinham acesso à in-
ternet ou computadores em suas 
casas para manter um vínculo 
com as atividades do Programa 
de forma virtual. O que pedimos, 
então, para as coordenações, em 
todo este período, foi que manti-
vessem um vínculo com os alu-
nos, dentro de suas possibilida-
des, por mensagens ou telefone, 
para sabermos principalmente se 
eles estavam seguros, se alimen-
tando e com saúde. Realizamos 
também as ações de distribui-
ção de cestas de alimentos para 
as famílias do Programa, impul-
sionadas pela FBB e por outros 
parceiros locais, sobretudo as 
próprias Prefeituras municipais, o 
que foi preponderante para man-
termos este contato.
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Por    Pedro Ângelo Cantanhêde

Ações a distância do AABB Comunidade
Mesmo com as barreiras de distanciamento, o AABB Comunidade continuou a acontecer em todo o Brasil, 
mas, agora, de maneira on-line e a distância. A dedicação dos Coordenadores e Educadores proporcionou 
ótimos momentos de diversão e solidariedade para todos os educandos, muitas vezes com o apoio de par-
ceiros do Programa.

Confira algumas das ações realizadas entre os meses de julho e setembro:

DESTAQUES DO PROGRAMA

Programa de Maceió distribiu kits de alimento e limpeza
No dia 2 de julho, o AABB Comunidade Maceió (AL), munido pelo sentimento 

de solidariedade àqueles que mais precisam, distribuiu cestas básicas e itens de 
limpeza entre os educandos e seus familiares. A iniciativa é resultado da parceria 
do Programa com a sede abebeana e entidades, como FENABB, FBB, BB Seguros 
e a Associação de Moradores da Pescaria.

A entrega dos 340 donativos aconteceu na sede da afiliada, e todas as pessoas 
envolvidas seguiram os protocolos de saúde estipulados pela OMS, como uso de 
máscaras e higienização das mãos com álcool em gel.

Programa de Ipiaú incentiva a arte
O AABB Comunidade Ipiaú (BA) desenvolveu o “Projeto Col-

cha de Retalhos”, a fim de manter a proximidade com os educan-
dos. A ação consiste no envio de uma sacolinha de TNT a cada 
participante, contendo materiais didáticos para auxiliar na reali-
zação das atividades pedagógicas repassadas, semanalmente, 
para o WhatsApp dos familiares.

A garotada recebeu caderno, cartolina, papel, lápis de cor, 
dentre outros materiais. Durante as aulas remotas, as atividades 
trabalhadas pela equipe de Educadores têm sido bem diversifica-
das, como leitura, escrita e interpretação, desafios matemáticos, 
artes plásticas e manuais, jogos e brincadeiras.

Educadores de Sobral propõem novas 
atividades aos educandos

O Programa em Sobral (CE), com a proposta de aumentar o 
conhecimento dos educandos nas diversas áreas do esporte e nas 
atividades culturais, iniciou um novo projeto com seus alunos.

Cada dia da semana um Educador ficará responsável em pes-
quisar, estudar, produzir e enviar atividades para os educandos. Os 
vídeos são gravados pelos Professores de forma caseira. As ativi-
dades serão alternadas no decorrer da semana. O resultado das 
atividades é postado nas redes sociais do AABB Comunidade.
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Educandos de São João dos 
Patos recebem cestas básicas

O AABB Comunidade São João dos Patos 
(MA) recebeu a doação de cem cestas básicas 
e cem kits de limpeza, da Fundação Banco do 
Brasil (FBB), por meio da Associação Cultural 
Patoense (ASCULP).

A distribuição das cestas e dos kits acon-
teceu no dia 16 de julho, na sede da AABB. To-
dos os protocolos e recomendações de saúde 
foram respeitados, como o uso de máscaras 
e luvas, além do distanciamento social. Nas 
entregas, estiveram presentes o Presidente da 
afiliada, Leandro Souza, e o Gerente Geral da 
Agência do município, Alcino Alves da Silva.

AABB Comunidade Baturité desenvolve projeto para unir educandos
O Programa em Baturité (CE) desenvolveu o Pro-

jeto Superação, com diversas atividades e ações para 
serem realizadas no período de quarentena, sempre 
visando fortalecer os laços com os educandos. O pro-
jeto tem como lema a frase: “quando a distância nos 
falta, o que realmente importa nos aproxima!”

Entre as atividades compartilhadas estão a ‘Ofici-
na do Crescer’, com a realização das aulas de capoei-
ra, dança, esporte e temas pedagógicos; o ‘Superação 
Entrevista’, onde profissionais da saúde, educação 
e cultura, e assistentes sociais, são recebidos para 
conversar sobre temas diversificados; as ‘Delícias em 
Família’, com a preparação de receitas, dentre outras 
ações. Além disso, os alunos recebem atividades para 
executarem em suas residências.

Educadores de Santa Cruz do Sul produzem vídeos para rede de ensino
Convidados pela Secretaria de Educação do mu-

nicípio, a equipe de Educadores e Coordenação do 
AABB Comunidade Santa Cruz do Sul (RS) trabalhou 
no projeto Minuto do Saber. A ação se baseia em uma 
série de vídeos, que têm como objetivo conectar os 
estudantes e as famílias de todo o município com a 
comunidade escolar.

Os vídeos produzidos pela equipe para os estu-
dantes são de assuntos variados, desde receitas para 
fazer com as crianças na cozinha, até brincadeiras que 
podem ser feitas apenas com papel e caneta. Tudo o 
que foi apresentado tem embasamento teórico e pe-
dagógico. As atividades e brincadeiras sugeridas são 
de fácil execução e podem ser feitas com materiais 
simples, que as famílias dispõem em suas casas.
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Por    Larissa Paulo

Nosso reconhecimento aos 
personagens que semeiam sonhos 
no AABB Comunidade 

DIA DO PROFESSOR
É CELEBRADO EM OUTUBRO

C ora Coralina, considerada uma das maio-
res escritoras, disse: “Feliz aquele que 
transfere o que sabe e aprende o que ensi-

na. O saber se aprende com mestres e livros.” Esta 
citação reflete a importância em um professor 
compartilhar conhecimento e, ao mesmo tempo, 
deixar algo positivo de si no próximo. No Programa 
AABB Comunidade, os Educadores cumprem este 
tão valoroso papel, sempre com muita dedicação, 
entusiasmo, empatia e prontos para trazer espe-
rança para crianças e adolescentes em estado de 
vulnerabilidade social.

Educar é um ato de amor, sem dúvidas! Este ano, 
durante a pandemia, em que as aulas foram sus-
pensas, a dedicação desses abebeanos teve maior 

CALENDÁRIO

evidência. Os desafios preenchem uma lista imen-
sa: planejar o conteúdo on-line; compartilhar as 
tarefas em canais de comunicação e redes sociais 
do Programa, em muitas cidades, por exemplo, 
teve a entrega de itens alimentícios e de higiene; 
fortalecer os laços com os alunos e familiares su-
perando a distância do isolamento social, dentre 
outros. Em meio a uma rotina árdua e nova para 
todos, a motivação dos Educadores foi abastecida 
pela missão em educar.  

No mês em que é celebrado o Dia do Professor, não 
poderíamos deixar de homenagear e agradecer a es-
tes quase dois mil profissionais que fazem a diferença 
diariamente. E o “muito obrigado” para os tios e tias foi 
dado de maneira muito especial, confira a seguir: 
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AABB Comunidade  
Araguari (MG) 

“O AABB Comunidade é especial e ado-
rável, e o trabalho dos Educadores o torna 
assim. São profissionais pacientes, dedica-
dos e que dão o máximo de si para os alunos 
superarem as dificuldades. Queria agradecer 
muito a toda a equipe pela disponibilidade 
em nos ajudar seja qual for o desafio. O Pro-
grama mudou a minha vida, desde que co-
mecei a frequentar as aulas com cinco anos, 
e não sei o que seria da minha história se não 
tivesse passado por lá”, declara a educanda 
Isabelly Cristina da Silva Vasco, 14 anos.   

 AABB Comunidade  
Joinville (SC) 

“Sou muito grato por tudo que aprendi no 
AABB Comunidade. Os anos poderão passar e 
sempre lembrarei das experiências, o carinho 
dos Educadores em cada detalhe e o empe-
nho em sempre nos ver bem. Eu gostaria que 
toda criança, assim como eu, tivesse essa 
oportunidade maravilhosa. O meu muito obri-
gado a toda equipe do Programa”, comenta o 
educando Arthur Teixeira Manhães, 12 anos.  

AABB Comunidade Ipiaú (BA)
“Quero agradecer a todos que fazem parte desse 

grande Programa. Durante a pandemia, o trabalho da 
equipe tem sido muito legal. Sei que preparam as ativi-
dades com muito amor e dedicação, por isso são dinâ-
micas e auxiliam os educandos mesmo que de longe. O 
Educador é um segundo pai e uma segunda mãe e fico 
muito feliz pelo meu filho ser atendido pelo AABB Co-
munidade. Agradeço de todo coração pelo amor com 
todas as crianças e atenção com os pais”, menciona 
Marcela Teresinha Carreiro, mãe de um educando. 
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Mímica
Uma das brincadeiras mais tradicionais e simples 

que podem ser feitas é a mímica. Pré-selecione palavras, 
que podem ser ações, animais ou filmes, e determine qual 
educando vai fazer a representação sem som ou escrita. É 
uma atividade que rende muitas risadas e diversão e pode 
ser o diferencial nesse Dia das Crianças diferente.

Por    Pedro Ângelo Cantanhêde

DIA DAS CRIANÇAS

Teatro de fantoches
Essa é uma ótima opção de atividade, já 

que mistura a contação de histórias com a 
criatividade e o custo-benefício. Os Educado-
res podem escolher algum clássico da litera-
tura infantil, ou até mesmo criar uma nova his-
tória, e fazer a apresentação usando bonecos.

Os fantoches podem ser até meias adap-
tadas com olhos de botão! A vantagem dessa 
atividade é que os próprios educandos têm 
a possibilidade de fazer suas performances. 
Divida histórias em grupos ou selecione uma 
para cada criança, que, de casa, apresentará 
seu teatro.

Brincar é sinônimo de ser criança! A brincadeira é 
a atividade mais completa de todas e é por meio 
dela que os pequenos ampliam os conhecimentos 
sobre si, sobre o mundo e sobre tudo que está ao 
seu redor. Pensando nisso, trazemos aqui dicas 
de ações simples que não necessitam de muito 
espaço ou recursos, mas são muito divertidas. O 
melhor é que podem ser feitas a distância com os 
educandos do Programa:

CALENDÁRIO

Atividades remotas para o Mês das Crianças
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Caça ao tesouro caseira
Outra atividade que vai movimentar as crian-

ças dentro de casa é uma caça ao tesouro dentro 
de casa. Os Educadores escolhem objetos para 
serem buscados pelos educandos em suas resi-
dências. Quem encontrar, volta para a chamada e 
mostra os “tesouros” pela câmera. 

O diferencial dessa brincadeira é que as famí-
lias dos alunos também podem ajudar na busca 
dos objetos. Escolham coisas simples para serem 
o tesouro, que podem ser achadas em todas as 
casas. Assim, todo mundo se diverte.

Desenhos do futuro
Uma coisa em comum entre todos os 

educandos é o desejo de o mundo voltar ao 
normal, e de que todos possam se reencon-
trar no AABB Comunidade. Aproveitem isso! 
Sugerimos que peçam às crianças para faze-
rem desenhos de como elas imaginam o Pro-
grama no futuro, mostrando aquilo que elas 
mais sentem saudades e mal podem esperar 
para vivenciar de novo.

Isso pode se tornar uma atividade emo-
cionante, que relembrará os bons momentos 
vividos entre educandos e Educadores, e mos-
trará o valor do AABB Comunidade no dia a dia 
das crianças.

Aplicou essas ou outras atividades no seu 
Programa? Nos envie fotos e um pequeno re-
sumo da ação para o e-mail fenabb@fenabb.
org.br, e tenha a chance de aparecer na próxi-
ma edição do Jornal do Educador.

mailto:fenabb@fenabb.org.br
mailto:fenabb@fenabb.org.br
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Por    Pedro Ângelo Cantanhêde

Adesão de novas afiliadas ao Programa

AABB Comunidade
estão sendo real izadas reuniões 
v ir tuais com a presença de repre-
sentantes das ent idades,  v isando 
o for talecimento do AABB Comuni-
dade nos próximos anos.  Além disso, 
será produzido um Jornal, ainda esse ano, 
apresentando o processo completo. Essa é 
a sua chance de fazer parte do maior Progra-
ma social do país! Se tem interesse na ade-
são, procure o Presidente da AABB, que deve 
enviar os seguintes documentos para aabb-
comunidade@aabbcomunidade.com.br:

 � Declaração da AABB – declaração de 
interesse em aderir ao Programa e de 
que a AABB possui estrutura física 
adequada para a realização das ativi-
dades previstas;

 � Declaração do Proponente – declara-
ção do potencial convenente manifes-
tando o interesse na adesão ao Progra-
ma e de disponibilidade de recursos 
humanos, materiais e financeiros para 
assumir os compromissos previstos, 
informando razão social e CNPJ.

Veja um fluxograma do processo de adesão da afiliada ao AABB Comunidade:

CAPA

U m novo quadriênio do AABB Comunidade co-
meça em 2021,  e  promete chegar com força e 
união entre FENABB,  AABBs,  Programa e Fun-

dação Banco do Brasi l  (FBB).  Para isso,  desde já , 

mailto:aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br
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Convenente

 � Prefeituras municipais e organi-
zações da sociedade civil sem 
fins lucrativos – sem restrições 
cadastrais.

AABB

 � Alvará de funcionamento vigente;
 � Estrutura mínima – salão/sala 

multiuso, cantina, quadra polies-
portiva e sala para coordenação.

Principais compromissos 
do Convenente

 � Alocar recursos – alimentação e 
transporte dos educandos e con-
tratação dos Educadores;

 � Realização de exames médicos, 
odontológicos e oftalmológicos.

Foram definidos alguns requisitos 
para a adesão ao Programa, a fim de 
que ele mantenha um padrão positivo 
para os educandos:

Principais compromissos da AABB

 � Ceder os espaços do clube para a realização das 
atividades;

 � Manter o Programa em funcionamento;
 � Apoiar a equipe de Educadores.

Principais compromissos da Agência  
de Relacionamento

 � Acompanhar a execução do Programa;
 � Participar do Conselho Deliberativo Participativo (CDP).

Principais compromissos da FENABB

 � Alocar recursos – Verba Computador e Impressora, 
Verba Manutenção e Verba Pequenas Reformas;

 � Capacitação dos Educadores;
 � Monitoramento e avaliação.

Principais compromissos da FBB

 � Alocar recursos – equipamentos, uniformes, material didáti-
co-pedagógico, de higiene e primeiros socorros;

 � Capacitação dos Educadores;
 � Monitoramento e avaliação.

Protocolos  
municipais/estaduais 
para a retomada das 
atividades  

Após seis meses desde o fe-
chamento de escolas públicas e 
privadas pelo país, as aulas estão 
sendo retomadas de forma gra-
dual  em alguns municípios. Diante 
deste novo cenário, orientamos que 
os AABBs Comunidade sigam as 
determinações previstas nos de-
cretos municipais e estaduais, a fim 
de preservar o bem-estar e a saúde 
dos educandos atendidos.  

Relatório de Execução do AABB 
Comunidade 2020

A convenente deverá apresentar o relatório, ao final deste 
quadriênio, que sintetiza as atividades relativas à execução 
global do convênio, e precisará ser totalmente preenchido, 
impresso e assinado por todos os intervenientes: represen-
tante da convenente (prefeito ou pessoa designada), Presi-
dente da AABB e o Gerente da Agência do Banco do Brasil.

O modelo de relatório de execução já está em fase de 
envio para todos os Coordenadores do Programa.

O relatório de execução assinado deverá ser digitalizado 
no formato PDF e enviado para o e-mail:  implementacao@
fbb.org.br, até o dia 18/12/2020, contendo o nome da cidade 
da AABB no título da mensagem. 

Para mais informações sobre a adesão ao Programa AABB Comu-
nidade, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado.

Por    Larissa Paulo Por    Larissa Paulo
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FOI COMEMORADO COM 

O Dia das Crianças é uma celebração 
muito aguardada pela garotada. Para não dei-
xar a data passar em branco durante a pande-
mia, a Federação preparou uma programação 
mais que especial, que foi apresentada por 
meio de uma live. Mágico, contador de histó-
rias, receita culinária, vídeo musical e outras 
atrações coloriram esse dia festivo.

A transmissão foi feita pela TV FENABB 
(canal no YouTube).

Se você não assistiu, a notícia boa é que 
a live está salva! Acesse o QR Code ao lado 
para assistir ao show kids que preparamos 
com muito carinho.

Aproveitamos para agradecer a partici-
pação dos educandos do Programa por abri-
lhantarem a apresentação do coral virtual 
e, também, a equipe do AABB Comunidade 
Santa Cruz do Sul (RS) pela parceria!

Dia das Crianças

da FENABB

ESPECIAL

Por    Larissa Paulo
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S eis meses após a paralisa-
ção das escolas devido à 
pandemia do coronavírus, 

continuamos em um cenário de 
incertezas. 

A maioria dos colégios parti-
culares teve início precoce de au-
las on-line, o que não aconteceu 
com as escolas públicas.

A pandemia fez aflorar mais 
a desigualdade entre os estudan-
tes, onde alunos da rede pública 
se depararam com dificuldades 
extras, às vezes sem um celular 
para participar das atividades.

O excesso de “novidades”, 
que “caiu de paraquedas” sobre 
nós, somado ao início das aulas 
remotas, testado num ambien-
te de medo, foi emocionalmente 
perturbador e prejudicou a apren-
dizagem.

Além de dificuldades sociais 
(saudade dos amigos) e tecnoló-
gicas (dispositivos e internet), vi-
mos a falta de responsabilidade, 
maturidade e disciplina, necessá-
rias para assistir aulas a distância.

ARTIGO

CORONAVÍRUS
Assim, manter a rotina o mais 

próximo possível da realidade an-
terior, e entender que o que está 
sendo desafiador para os pais, 
está sendo também para os filhos, 
é uma forma de desenvolver a em-
patia e a generosidade. Vale o mes-
mo para professores e alunos. 

Em qualquer situação po-
demos gerar um aprendizado 
quando temos foco no positivo. 
E lembremos que todos nós pre-
cisamos nos conectar com mais 
paciência e amor. 

Experimentem, também, di-
versões à moda antiga, como brin-
car com jogos de tabuleiro - com 
os celulares desligados, por favor! 

Dançar juntos, conversar, se 
abraçar e olhar nos olhos, são ati-
vidades que fazem todos se sen-
tirem importantes e vivos!

Por:  Ana Mansur

Educação em tempo de
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A maioria dos alunos, pe-
quenos e grandes, fazem coisas 
paralelas ao estudo, como ouvir 
música, jogar e assistir séries du-
rante a aula.

Trabalho com crianças e 
adolescentes utilizando ferra-
mentas de inteligência emocional 
e técnicas de estudos e observei 
que a mudança drástica da rotina 
resultou, para muitos, no vício de 
acordar em cima da hora e assis-
tir à aula de qualquer jeito.

Esses fatores sinalizam que 
a educação terá mudanças signi-
ficativas, afinal, o aluno não será 
mais o mesmo após a pandemia 
– nem os Professores!

Nesse tempo de transforma-
ções, recomendamos que as fa-
mílias busquem superar os desa-
fios impostos pela crise atual, por 
meio da união, para que não se 
tornem apenas “sobreviventes” e, 
sim, saiam todos fortalecidos do 
processo.
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