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A AABB Porto Alegre foi um dos agraciados com a Medalha de Responsabilidade Social  da edição de  2017 do Prêmio Responsabilidade Social promo-
vido pela Assembleia Legislativa do RS.  A medalha é destinada para 20% das organizações certificadas e melhor pontuadas nos seus Balanços Sociais. 
O Prêmio de Responsabilidade Social está na 18º edição e tem como intuito o incentivo a organizações gaúchas a realizarem projetos voltados para a 
promoção do bem-estar da sociedade e para a preservação do meio ambiente. O tema Norteador deste ano  é “Equidade de Gênero” e engloba cases 
de ações efetivadas em 2016. 
Esta é a segunda vez que o Clube recebe a medalha de distinção. O AABB Comunidade havia sido finalista do prêmio em 2015.  A gerente de Projetos 
do RSA, Fernanda Andrade, considera uma vitória significativa estar entre os escolhidos. “É um presente para o  Clube ter o trabalho reconhecido nesse 
Prêmio tão importante. Estamos muito felizes”, completa.

PRÊMIO RESPONSABILIDADE SOCIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

O Rei Leão, um clássico da Disney que fala sobre inocência, amadurecimento e o poder da amizade, foi o tema escolhido para ser apresentado no espetá-
culo de final de ano do Programa AABB Comunidade, que aconteceu no Salão Pôr do Sol do Clube, nos dias 21 e 22 de novembro. 
Trazendo a cultura africana, o espetáculo teve como destaque as máscaras produzidas pelos próprios alunos. O coral de educandos abrilhantou a apresen-
tação com uma trilha sonora impecável e, juntamente com a fantástica atuação da companhia de teatro, proporcionou momentos de emoção e animação. 
A apresentação ocorreu em dois dias: em 21 de novembro, às 15h, para as escolas parceiras e no dia 22 de novembro, às 19h para convidados e familiares.

EXCELENTES TRABALHOS NA FEIRA DA CRIATIVIDADE

Os educandos do Programa AABB Comunidade, acompanhados de perto pelos educadores, trabalharam com afinco e muita criatividade preparando diver-
sas atividades bastante originais e educativas. O tema eleito para este ano foi Culturas do Mundo, e os trabalhos finalizados com capricho foram expostos na 
6ª Feira de Criatividade AABB Comunidade, que aconteceu no Salão Pedra Redonda da AABB/ASBAC, nos dias 21 e 22 de outubro.
O objetivo da Feira é desenvolver o espírito criativo e inovador dos educandos, utilizando uma diversidade de materiais e promovendo do educando ser o 
protagonista de sua produção. Na sua 6ª edição, a atividade já está consolidada na programação do AABB Comunidade e é bastante aguardada por todos. 
A presença de familiares e de escolas convidadas foi um momento de muita alegria para as crianças que puderam expor suas ideias e seus trabalhos para o 
público. Em torno de 300 pessoas passaram para prestigiar os dois dias do evento.

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO AABB COMUNIDADE

A finalização das atividades de 2017 do Programa AABB Comunidade acontece no dia 19 de de-
zembro, juntamente com a entrega dos presentes das cartas de Natal. As turmas atendidas neste 
ano se despedem para iniciar o período da Colônia de Férias e depois iniciarem as atividades 
regulares do ano letivo.
Durante os dois turnos de atendimento, serão entregues para cada educando os presentes que 
foram pedidos por eles nas cartinhas de Natal. Os padrinhos que tiverem o interesse de fazer a 
entrega diretamente a seus afilhados estão convidados a comparecer. 
É um momento lindo e mágico! 


