Boletim Informativo

Abril

A jóia brilhou mais uma
vez, Jeremias
é o vencedor do The
Voice Kids!

Valores e Interação

Jeremias se apresentou com a música
“Oh Happy Day”, da cantora Susan
Boyle, se consagrando vencedor do
reality show.

O Projeto Legal visitou a
Fábrica de Chocolates da
Garoto
A garotada do Projeto Legal realizou
um passeio externo para conhecer
a história da empresa de chocolates
famosa no Estado.

Os destaques do mês para os
nossos projetos foram os temas
como

a

identidade,

respeito,

amizade

através

de

e

valores,
inclusão,

atividades

de

reflexão e oficinas artísticas que
desenvolveram

uma

interação

entre as crianças e adolescentes
de cada projeto, proporcionando
o trabalho em grupo.

A Rede AICA
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Valores de Justiça, Paz, Soliedariedade e Partilha
A Rede AICA denomina-se um programa de Atendimento Integrado a Criança e ao Adolescente, ligado a
Pastoral do Menor, criado em 1997. É um trabalho social, em rede, desenvolvido nos municípios de Serra
e Santa Teresa, com ações dirigidas para a defesa e promoção da vida de crianças e adolescentes em
situação de risco pessoal e social.
De inspiração cristã, o projeto vivencia e difunde os valores de justiça, paz, solidariedade e partilha. Visa
contribuir aos jovens e suas famílias o exercício pleno da cidadania, rejeitando qualquer tipo de paternalismo
e assistencialismo.
Tem como desafio a conscientização e mobilização da sociedade, na busca por uma resposta transformadora,
global, unitária e integrada à situação da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade social.
A cada ano, são atendidas mais de mil crianças, adolescentes e jovens nos projetos da Rede AICA,
contribuindo para o seu desenvolvimento humano, social, cultural e psicológico.
As atividades são estendidas às famílias das crianças e dos adolescentes, através de cursos e orientação
profissional, atendimento psicossocial, palestras e momentos de formação para o fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários.

Contato e Doações:

Rua João de Barro, 144 — Novo horizonte, Serra-ES
+55 (27) 3338- 5575

redeaica@redeaica.org.br

Parceiros
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Todo este trabalho só é possível com a colaboração de importantes parceiros, que acreditam, confiam
e apoiam de forma significativa para que, no dia a dia, possamos oferecer um serviço significativo em
detrimento de melhores oportunidades.

Financeiro
• Fundação Danilo e Luca Fossati
• Prefeitura Municipal de Serra
• Fundação Vale
• ArcelorMittal Tubarão
• Empresa Antolini do Brasil
• VEPEMA (Vara de Execuções de Penas Alternativas)
• SETADES – Emenda parlamentar

Sociais
• Paróquias São José Operário de Carapina
• Paróquia Nossa Senhora da Penha – Jd. Limoeiro
• VEPEMA (Vara de Execuções de Penas Alternativas)
• Programa Mesa Brasil - SESC
• Comunidades e Voluntários
• AISEC – Programa de Encaminhamento de Intercambistas

Articulação para Execução do Serviço e Parcerias
• Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FIA
• Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CONCASE
• Conselho Municipal de Assistência Social – COMASSE
• Centro de Defesa dos Direitos Humanos – CDDH
• Conselho Estadual da Criança e do Adolescente – CRIAD
• Centro de Referência Especial a Assistência Social – CREAS
• Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Ações e Atividades
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Páscoa
Os Projetos da Rede trabalharam
neste mês de Abril o tema da
Páscoa sob a perspectiva da
importância
que
esta
data
possui sobre a vida de todos. A
garotada criou cartazes, bonecos,
ornamentações,
participaram
de
atividades
em
grupo,
desenvolvendo conhecimento e
proporcionando o fortalecimento
de vínculos entre os mesmos.
No entanto, esse momento não
podia passar sem chocolate,
então a Rede AICA resolveu dar
uma surpresinha para as nossas
crianças e adolescentes, a hora do
chocolate: uma caixa de bombom
para cada um!

Atividades – Páscoa

Ações e Atividades

Via Sacra da Pastoral do Menor
A Rede AICA esteve presente juntamente de outras entidades que integram
a Pastoral do Menor da Serra e Vitória. Neste ano a Via Sacra da Pastoral
do Menor refletiu sobre fazer valer as políticas públicas que assegurem os
direitos de nossos meninos e meninas. Aconteceu na Catedral de Vitória,
com a participação das crianças e adolescentes realizando apresentações
músicais (Som da Vida), encenações de passagens bíblicas relacionadas
a crucificação de Jesus, e coreografias, relacionando a forte realidade
vivenciada pelas crianças e adolescentes carentes.
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Ações e Atividades
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Choco-Tour na Fábrica de Chocolates Garoto
A garotada do Projeto Legal
realizou um passeio externo para
conhecer a história da Fábrica de
Chocolates – Garoto, localizada
em Vila Velha. As crianças e
adolescente fizeram um “ChocoTour” no interior da fábrica
para conhecer os processos de
fabricação, e um pouco da história
desta grande empresa.

Encontro da Amizade

Os grupos do Projeto Legal
matutino e vespertino
fizeram
o “Bingo da Identidade” com a
surpresa de um abraço amigo de
todos que disseram que dariam
em seus colegas. Fortelacendo
o vínculo e a união dentro das
crianças e adolescentes.

Encontro da Amizade

Visita à Garoto – Fotos

Ações e Atividades
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Oficinas Artísticas na Rede!
Integrando
a
cultura
e
o
desenvolvimento criativo das crianças
e adolescentes, foram realizadas
oficinas artísticas, recreativas e
lúdicas. O aprendizado acontece
através da interação do coletivo.
Para tal foram desenvolvidas oficinas
diversas:

– Oficina de Feltro.
– Confecção – Ovos de páscoa
– Oficina de Pintura
– Oficina de EVA
– Oficina Palavra Viva
– Oficina de Palavras
– Oficina de Pintura em Tecido
– Oficina de Arte-Cultura

Ações e Atividades

Via Sacra – Casa Sol Nascente
Os adolescentes e jovens da Casa Sol Nascente participaram e organizaram
a Via Sacra do Menor no Bairro Manoel Plaza, encenando a paixão, morte
e ressurreição de Cristo, celebrando a páscoa e ensinando a comunidade
sobre o perdão, a chance e o amor. A Via Sacra é um momento de oração,
e celebração que este Projeto realiza todos esses três anos, para anunciar o
amor e perdão de Jesus Cristo, tendo como plano de fundo a Campanha da
Fraternidade. Agradecemos a presença e o apoio da Comunidade e à todos
que puderam comparecer!
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Ações e Atividades

Educa Basquete!
Em parceria com o projeto Educa Basquete, os Projetos da Rede
AICA participaram de uma Oficina de basquete, com o intuito
de socializar, integrar e inserir uma nova modalidade esportiva.
Agradecemos ao Educa Basquete por proporcionar às nossas
crianças e adolescentes esta oportunidade, todos se divertiram
e aprenderam muito!
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Ações e Atividades
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Jeremias vence o programa
The Voice Kids, representando o
sonho de muitas crianças!

Trajetória Músical
Confiras as músicas cantadas por
Jeremias durante o percurso do
programa:

Audições às Cegas
“Sementes do Amanhã”
– Gonzaguinha

Batalhas
“Se Uma Estrela Aparecer (When You
Wish Upon a Star)”

No dia 07 de Abril, a nossa estrela
musical garantiu sua participação na
final do reality show The Voice Kids,
da Rede Globo, ao vencer a semifinal
cantando a música “Pétala” do cantor
Djavan, o público foi ao delírio e
Jeremias conquistou 77,66% do voto
popular e mais 20% das juradas. Na tão
esperada final, no dia 14, nosso garoto
apresentou a música “Oh Happy Day”
dando um show de técnicas e talento
e se consagrou campeão do programa
com 58,19% dos votos, representando o
povo capixaba, representando um sonho
de muitas crianças e adolescentes.

– Leigh Harline, Ned
Washington / Vs. Vitor
Martins

“Eu agradeço
primeiramente
a Deus, agradeço
a minha professora
de música,
a minha mãe
e a todos vocês!”
— Jeremias Reis

Apresentações ao Vivo
“Chuva de Arroz”
— Luan Santana/Dudu Borges
“Apenas mais uma de Amor”
— Lulu Santos

Semifinal
“Pétala”
– Djavan

Final
“Oh Happy Day”
– Susan Boyle
Se consagrou campeão
com 58,19% de votos!

Ações e Atividades
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Rede AICA na Torcida!
Durante a apresentação de Jeremias, os educadores, crianças e adolescentes da Rede AICA
fizeram uma concentração no Parque da Cidade para acompanhar a apresentação para a estrela
músical, muita torcida, cartazes e uma alegria contagiante!
O evento foi realizado com o apoio da Prefeitura Municipal da Serra e da TV Gazeta, houveram
apresentações músicais do “MusArt – Alicerces para o desenvolvimento” – projeto músical da Rede
em parceria com a ArcelorMittal.

Ações e Atividades

Curso de Manicure e Pedicure
Início do curso de Manicure e Pedicure através do
Projeto Banco de Talentos que veio para complementar
as atividades de familiares e jovens neste primeiro
semestre.

Curso de Ovos de Pásco
O Curso de Ovos de Páscoa com a turma vespertina de
adolescentes do Projeto Cidadão deu no que falar, os
jovens apresentaram diversos Ovos de Páscoas lindos
e saboros!

Palestra sobre Eletricidade
No Projeto Kairós, as crianças receberam a Equipe da
EDP –, para apresentar a importância da energia, bem
como formas de economizar com atitudes pequenas,
mas extremamente importantes para a redução de
gastos e ao meio ambiente.
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Ações e Atividades

Participação na Audiência da LDO
A Rede AICA esteve presente na Audiência pública da
LDO – Lei das Diretrizes Orçamentárias 2020 promovida
pela Secretaria de Planejamento do município de de
Serra.

Apresentação Teatral – Amizade
No Projeto Kairós, as crianças e adolescentes
apresentaram uma peça teatralsobre amizade, muito
lindo de ver o contato e o envolvimento dessas jóias
raras.

Atividade com o Tema Identidade
No Projeto Kairós, os adolescentes realizaram
atividades sobre a Identidade, uma das dinâmicas era
confeccionar o seu próprio Documento de Identidade
(RG).
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Ações e Atividades

Roda de Diálogo
Os Projetos da Rede realizaram em Rodas de Diálogo
à respeito de reflexões sobre a Convivência Familiar, o
Fortalecimento de Vínculos entre os grupos, Valores e
Respeito, através de dinâmicas lúdicas.

Inclusão Digital
O momento de Inclusão Digital auxilia as crianças
e adolescentes ao mundo da computação, de
maneira lúdica as crianças mantém contato com os
computadores.

Cantinho da história
No Projeto Kairós, as crianças receberam a Equipe da
EDP –, para apresentar a importância da energia, bem
como formas de economizar com atitudes importantes
para a redução de gastos e ao meio ambiente.
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Ações e Atividades

Grupo de Mulheres
No Adolescentes em Ação aconteceu o Grupo de
Mulheres com a temática: Mulher Dona de si mesma,
o encontro contou com a presença da mediadora
Eusabeth Ferreira.

Mural da Identidade
No Projeto Legal, as crianças e adolescentes
confeccionaram o Mural da Identidade onde cada um
pintou sua mão e representou no cartaz sua própria
identidade.

Mostra – Audiovisual Independente
Aconteceu no Projeto Cidadão, a 9 Mostra Nacional de
Produção Audiovisual Independente, em parceria com
a SEMMA (Secretária Municipal de Meio Ambiente).
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Ações e Atividades

Palestra sobre afetividade
No Projeto Kairós, recebemos o Junior Fonticely
(Jornalista, Terapeuta Familiar e Pastor), que realizou
uma palestra sobre o tema de afetividade para os
familiares das crianças e adolescentes.

Encontro do Filme
No Projeto Meninos e Meninas do Mestre, as crianças
e adolescentes realizaram os “Encontros de Filme”
onde assistiram filmes para despetar o pensamento
reflexivo em grupo.

O papel da Família
No planejamento do Projeto Cidadão, contamos com
a presença do professor Nourival Júnior que mediou
sob o tema “A Alameda dos Icebergs – percorrendo os
territórios das emoções congeladas.

16

