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As tradicionais cartinhas já podem ser retiradas na sede da 
AABB/ASBAC

Oficinas para desenvolver 
a criatividade

Almoço Beneficente do 
Grupo Bem-Me-Quer

Entrando no clima de Natal, a AABB pediu que as 200 
crianças participantes do Programa AABB Comunidade 
contassem, em cartas destinadas ao “bom velhinho”, a sua 
história fazendo um pedido. Algumas histórias são alegres, 
outras nem tanto, mas o principal objetivo é fazer com que 
todas elas sejam “adotadas” pelos departamentos do Clube e 
demais interessados, e que as crianças ganhem, neste Natal, o 
que pediram nas suas redações. A entrega dos presentes 
ocorrerá no dia 06 de dezembro, e os padrinhos podem 
entregar diretamente ao(à) seu(sua) afilhado(a) na Festa de 
Natal no dia 19 de dezembro. Participe e faça o Natal de uma 
criança mais feliz! Vale lembrar que toda a ajuda é bem-vinda! 
Informações através do telefone (51) 3243.1015.

Os educandos do Programa AABB 
Comunidade têm realizado muitas oficinas 
durante o período em que ficam na AABB. 
Entre as aulas, as crianças e os adolescentes 
estão aprendendo teatro e dança com os 
professores Janaína Barbosa e Rodrigo Garbin, 
do Espaço de Danças Rodrigo Garbin. Outra 
atividade que os alunos adoram é a Hora do 
Conto, com as voluntárias Tais Michels e 
Bárbara Pinto. 

Em comemoração aos 23 anos do Grupo 
Bem-Me-Quer da AABB Porto Alegre, as 
integrantes do grupo realizaram o Almoço 
Beneficente. A ação aconteceu no dia 22 de 
outubro, no Salão Pôr do Sol. O cardápio foi 
uma deliciosa Paella gaudéria e vegetariana, 
saladas e buffet de sobremesas. O valor 
arrecadado foi de R$ 3084,00 e será doado para 
as instituições assistidas pelo Bem-Me-Quer. 

Crianças do AABB Comunidade 
recebem certificado da Achieve 
Languages
A Achieve Zona Sul tem um projeto social chamado 
Achieve a Dream, que atende a crianças e adolescentes do 
Projeto AABB Comunidade. Em 2016, um grupo de 8 
alunos iniciou o curso Kids da Achieve Languages. Esses 
alunos conseguiram seus certificados em julho deste ano. 
O material utilizado em aula foi doado pela Oxford 
University Press, e as aulas foram ministradas pelos 
professores da Achieve.


