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Intervenção geral: 
Luta contra a Dengue
nos bairros dos 
projetos

Feira de Profissões: 
Multivix – Serra

Crianças, adolescentes e 
nossos colaboradores foram 
às ruas para alertar sobre os 
perigos da dengue.

Os adolescentes do En-
sino Médio do Projeto 
Adolescentes em Ação, 
participaram na Faculda-
de Multivix – Serra

As rodas de diálogo, 
através do trabalho 
em grupo, as crianças 
e adolescentes 
obtiveram reflexões e 
exercitaram o respeito 
mútuo, permitindo 
o aprendizado 
em conjunto e 
fortalecendo o 
espírito crítico através 
da conversa Neste mês 
sobre a importância e 
o cuidado da saúde.
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02REDE AICA

VALORES DE JUSTIÇA, PAZ, SOLIDARIEDADE 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

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.

Fundação Danilo e Luca Fossati
Prefeitura Municipal de Serra
Vale
ArcelorMittal Tubarão

FINANCEIRO

Paróquias São José Operário de Carapina
Paróquia Nossa Senhora da Penha – Jd. Limoeiro

SOCIAIS

VEPEMA (Vara de Execuções de Penas Alternativas)
Programa Mesa Brasil

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
Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e 
Comunitária – MNCFC
Escolas, Unidades de Saúde, Paróquias e outros.

ARTICULAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E PARCERIAS
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Durante o mês de Agosto, os Projetos da Rede 
AICA realizaram o percurso relacionado à Saúde 
e o bem estar, promovendo atividades, dinâmicas, 
e brincadeiras lúdicas interativas voltadas para as 
crianças e adolescentes. 

Promovendo o conhecimento e desenvolvendo o 
fortalecimento de vínculos, as crianças e adoles-
centes realizaram rodas de diálogo com temáticas 
reflexivas à respeito do cuidado e da importância 
da saúde mental, física e social.

Saúde e bem estar: Físico,  
mental e social
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Buscando reforçar o cuidado e o bem estar social, os Projetos – Cidadão e Kairós, realizaram ações em suas lo-
calidades. Crianças, adolescentes e nossos colaboradores foram às ruas para alertar sobre os perigos da dengue.

Ao Projeto Cidadão: a ação aconteceu na Creche Leila Theodoro em Novo Horizonte, com a apresentação da 
peça “Xô Dengue” para 170 crianças. Além disto, as crianças e adolescentes junto de agentes da Secretaria do 
Meio Ambiente da Serra (SEMMA) realizaram a abordagem da comunidade local para a conscientização e 
panfletagem sobre esta causa. 

Ao Projeto Kairós: a ação aconteceu nos bairros – Ourimar e Manguinhos, com o grupo de crianças e adoles-
centes, que também caminharam sobre as ruas para reforçar essa conscientização.

Intervenção: Luta contra a Dengue
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Feira de Profissões: Multivix – Serra

Os adolescentes do Ensino Médio do Projeto Adolescentes em Ação, participaram 
na Faculdade Multivix Serra da 8° Feira das Profissões. Os adolescentes tiveram a 
oportunidade de conhecer as oportunidades de profissões para o atual mercado de 
trabalho, o perfil dos profissionais, e muito mais. 

O evento tem como objetivo apresentar os cursos da instituição e a realidade do 
estudante do ensino superior, bem como buscar o contato pessoal e profissional.
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Com o objetivo de promover o espaço de discussão e de articulação intersetorial para se debater questões rel-
acionadas à saúde física, emocional e mental dos adolescentes, aconteceu  o Fórum – Adolescência e Saúde. 

A equipe de colaboradores e técnicos da Rede AICA, palestrou sobre saúde do adolescente; automutilação e 
ideações suicidas; uso de drogas lícitas e ilícitas; alimentação na adolescência; doenças relacionadas a saúde 
bucal e as consequências do uso de cigarro, álcool, má escovação dos dentes e mal hálito; saúde física do ado-
lescente e o sedentarismo.

O evento contou com entidades parceiras da Rede AICA, bem como: Rede Associação Lar Semente do Amor 
(ALSA) e de parceiros como mediadores das oficinas temáticas ofertadas, sendo a equipe do CAPSi; o Psicólo-
go da URS BOA VISTA; equipe do Programa PROERD da Polícia Militar; a equipe do Programa MESA BRA-
SIL, a equipe do Projeto É Massa Ficar Sabendo, da GOLD, a Dentista da Atenção Primária em Saúde da Serra, 
o Colaborador Ricardo do P. Cidadão, e a Equipe do DETRAN.

Fórum – Adolescência e Saúde
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Aconteceu o 2° Grupo de Pais e Responsáveis no Projeto Adolescentes em Ação, propondo discutir a temática 
“O machismo na reprodução da violência contra a Mulher”, o encontro contou com a presença da Dra. Silvana 
Paula Soeiro de Castro Perini – Delegada de Polícia do Plantão especializado da Mulher, e para promover o 
debate a temática – “Valorização da Mulher, autoestima e o empoderamento feminino” contou com a presença 
de Euzabeth Vasconcelos - Associação Mulheres Unidas da Serra (AMUS).

Grupo de Responsáveis: Adolescentes

Mensalmente a Rede AICA e seus colaboradores participam de reuniões e formações para o fortalecimento e 
empenho para o futuro de todas as crianças e adolescentes, neste mês foram realizados os encontros:

• Reunião com Conselheiros do Conselho Tutelar de Serra Regional I
• Reunião com Assessoras Pedagógicas na Sedu 
• 13° Conferência Municipal de Assistência Social
• Pré-Conferência da Assistência

Momentos de Encontro e Fortalecimento



Caminhada Contra a Exploração Sexualmais fotos do momento da assinatura

OFICINAS 
ARTÍSTICAS 
 
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:  
 
• Artesanato 
• Capoeira 
• Futebol 
• Projeto 
• Teatro 
• Dança
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O Projeto Legal realizou um passeio externo e foram 
visitar o Teatro da UFES – no campus de Goiabeiras, 
assistiram o espetáculo da peça “Anjos e Abacates”. 

Teatro da UFES: Anjos e Abacates

O “Grupo No Stop” do Projeto Adolescentes em Ação 
realizou uma apresentação na inauguração da reforma da 
Praça em Portal de Jacaraípe, demonstram a arte do hip-
hop e sua transformação na vida.

inauguração – Praça em Portal de Jacaraípe

Comemoram-se 20 anos do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – Projeto Legal, localizado 
em Central Carapina. Uma Missa de Celebração, um 
almoço regado de alegria, apresentações culturais e 
muitas graças!

20 anos de Projeto Legal!
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No mês de Agosto aconteceu a formatura dos cursos 
de Doces, Porteiro, Educador Infantil e Confeitaria. 
que foram realizados na sede da Rede AICA – Projeto 
Cidadão.

formatura – banco de talentos

O Banco de Talentos deu início aos cursos de Segurança 
do Trabalho (Matutino); Salgados (Matutino); Confeitaria 
(Vespertino); Fotografia (Vespertino) todos os cursos 
contando com a grande parceria do Governo Qualificar 
ES.

Banco de talentos – inicio de cursos

O Projeto Legal realizou um verdadeiro Show de Talentos 
com suas crianças e adolescentes, muitas apresentações 
culturais. Contamos com a participação especial da 
diretora Juliana da Escola Estadual Jones José Nascimento.

Show de Talentos: legal
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O Coral “Som da vida” do Projeto Legal, se apresentou 
na inauguração do galpão da TAGIA ES10. As crianças 
e adolescentes realizaram um show, e contamos com a 
presença especial de nossa querida estrela Jeremias Reis!

Apresentação do Coral Som da Vida – TAGIA 

Os adolescentes do Projeto Adolescentes em Ação e Casa 
Lar tiveram um dia de muita InterAção e diversão, o 
evento “InterAção” aconteceu na Prainha de Vila Velha, 
aos pés do Convento da Penha, organizado pela nossa 
grande parceira ArcelorMittal.

Dia de InterAção na ArcelorMittal

Os dia da saúde para as crianças e adolescentes: vacinas 
em dia, palestras sobre higiene bucal, ministração de 
remédios e a conscientização das crianças e adolescentes 
a importância do cuidado. Agradecemos aos profissionais 
das UBS dos bairros que prestaram este grande serviço.

Dias da Saúde
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