
O AABB Comunidade, que comemorou 
10 anos de atividades em 2015, começou 
o ano com uma excelente notícia. O pro-
grama integra o Projeto Cidade Escola, 
da Secretaria Municipal de Educação de 
Porto Alegre (SMED), e irá ampliar o aten-
dimento.

A partir deste ano, 200 crianças e adoles-
centes, entre 6 e 16 anos, serão atendidos 
pelo Programa AABB Comunidade, parti-
cipando de atividades lúdicas e pedagó-
gicas nas áreas de música, teatro, esporte, 
xadrez, matematização e letramento, bem 
como de atividades direcionadas à cida-
dania e a habilidades sociais. Além disso, 
os educandos participantes ganham uni-
forme completo, alimentação, transporte 
e plano odontológico.   O Programa fun-
ciona durante todo o ano, com atividades 
especiais nos meses de janeiro e fevereiro 
quando ocorre a Colônia de Férias.

Publicação semestral da AABB Porto Alegre 
N°3 - Maio de 2016 

CRESCE O NÚMERO DE ATENDIMENTOS PARA 2016

No dia 16 de abril, ocorreu a edição de 2016 do AABB na Praça. O evento aconteceu 
na Praça Comendador Souza Gomes, das 14h30min às 17h, e proporcionou atividades 
gratuitas para os pequenos. Voltado para a comunidade, o encontro contou com ofici-
na de jogos lógicos, recanto infantil e hora do conto. O AABB na Praça teve o apoio da 
Feira de Artesanato da Tristeza (FAT), Kaizen Zona Sul e Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente (SMAM) de Porto Alegre. 

7ª FEIJOADA BENEFICENTE

FIQUE POR DENTRO
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SÁBADO NA PRAÇA 

Visando incentivar ações de prevenção 
ao mosquito Aedes Aegypiti, transmissor 
da dengue, febre chikungunya e zika ví-
rus, os educandos do Programa AABB Co-
munidade realizaram diversas atividades, 
aprendendo um pouco mais sobre como 
eliminar possíveis focos de proliferação do 
inseto.
 
Depois de aprenderem um pouco sobre 
prevenção, as crianças colocaram a mão 
na massa e produziram uma cartilha reple-
ta de dicas de como eliminar os focos de 

NA LUTA CONTRA O AEDES AEGYPITI

O AABB Comunidade, por estar cadastrado como 
entidade social no Nota Fiscal Gaúcha, acabou 
sendo contemplado em uma das etapas do Pro-
grama. Dessa forma, a verba recebida beneficiou 
diretamente as crianças atendidas. Recentemen-
te, foi feita uma obra na cozinha, local onde os 
pequenos realizam as refeições, custeadas pelo 
Programa. O ambiente ganhou pintura interna 
e externa, troca do piso e dos armários de man-
timentos e louças, ampliação da área externa e 
construção de uma calçada ao redor do local, ofe-
recendo maior conforto e segurança para todos 
que utilizam o espaço.

REFORMA NA COZINHA

Acontecerá no dia 2 de julho, um sábado, ao 
meio-dia, mais um evento gastronômico para 
arrecadar verba para a AABB Comunidade. A 7ª 
edição da Feijoada Beneficente, que irá ocorrer 
no Salão Ipanema, contará com apresentação 
dos educandos do Programa e será preparada 
pela Confraria de Gourmets da Associação. Os in-
gressos terão valor único de R$ 38,00 e podem ser 
adquiridos na Central de Relacionamento abe-
beana ou através da Televendas (51) 3243.1001, 
com pagamento pelo Pagseguro. Crianças de até 
6 anos não pagam. 
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água parada, e um jogo da memória para 
decorar bem como evitar o nascimento do 
mosquito. Cada aluno fabricou, também, 
seu próprio mosquito de garrafa pet. Eles 
também montaram um mural informativo 
sobre as formas de prevenção e realizaram 
um debate para discutir a situação dos bair-
ros da Zona Sul com foco do mosquito.   

Os materiais produzidos pelos alunos fo-
ram levados para casa, espalhando assim as 
dicas de prevenção para familiares, amigos 
e vizinhos e incentivar a todos a lutar contra 

Outra renovação de destaque para o Pro-
grama AABB Comunidade foi com a rea-
firmação da parceria com a Associação do 
Voluntariado e da Solidariedade, a Avesol.  

A instituição, focada em economia solidá-
ria, trabalha juntamente com o Programa 
desde 2013, firmando novamente o com-
promisso em 2016.

Mais uma escola na lista de atendimen-
to do AABB Comunidade

Com o aumento no número de atendi-
mentos do AABB Comunidade, mais uma 
escola passou a integrar a lista, a Cam-
pos do Cristal, localizada no bairro Vila 
Nova. No total, 20 crianças estão tendo o 
acompanhamento dos profissionais do 
Programa e participando das atividades 
oferecidas.
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