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rede aica apresenta:

música na
rede!

Momentos de Encontro e 
Fortalecimento da Rede 
AICA!

Confira as atividades de música do Mês de 
Dezembro, a música serve para desenvolver 
o conhecimento e o fortalecimento de vín-
culos entre as crianças e adolescentes.

Mensalmente a Rede AICA e seus co-
laboradores participam de reuniões e 
formações para o fortalecimento...
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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



03AÇÕES E ATIVIDADES

Final de ano chegando, e mais um ciclo se encerra para a chegada de mais gente para se unir 
a Rede AICA. Isso é motivo para comemorar, e o que não faltou foi comemoração: entrega de 
chester’s, apresentações de teatro, confraternizações, muita alegria e paz, tudo isso representa 
este ano de 2019. Que venha 2020!

agradecendo mais um ano de graças!
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Momentos de Encontro e Fortalecimento da 
Rede AICA!
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:
• I Seminário do Serviço de Convivência – SEMAS
• Curso “Educação Financeira” – SENAC
• Reunião no INDESP - Instituto de Desenvolvimento Pessoal
• Encontro da SEMAS – Secretaria de Assistência Social
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No Teatro Sônia Cabral aconteceu a última apresentação do ato “Uma história de Natal”. O 
espetáculo desenvolvido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Ado-
lescentes em Ação, simboliza também a dedicação dos adolescentes junto a equipe, que pela 
primeira vez apresentaram em um teatro, através da música, dança e o teatro, a apresentação 
marca a dedicação dos adolescentes no ano de 2019 que participaram ativamente protagoni-
zando todos os eventos.

Adolescentes em Ação apresenta:  
“Uma história de Natal”



Caminhada Contra a Exploração Sexualmais fotos do momento da assinatura

MÚSICA 
NA REDE! 
 
No período de Dezembro, 
as nossas crianças e 
adolescentes participaram 
de atividades músicais em 
busca de proporcionar 
o conhecimento e o 
desenvolvimento de 
talentos. As atividades do 
mês foram: 
 
• Musart no INDESP - 
Festa de confraternização 
da instituição.

• Cantata de Natal

• Musical “Histórai de 
Natal”. 
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Celebração de Natal adolescente

Teatro do nascimento de Jesus

O Projeto Adolescentes em Ação realizou sua “Celebração de Natal” um momento muito especial de confrat-
ernização. Os adolescentes que desenvolveram teatro, dança e música, ao longo do ano de 2019 apresentaram o 
musical “Uma história de Natal” para todos os adolescentes do projeto, gerando um clima de harmonia e em-
patia entre os adolescentes o momento foi finalizado com a entrega dos chinelos, arrecadados pela campanha 
“ Meus passos importam” desenvolvida pela Rede AICA.

Celebrando o Nascimento de Jesus com as crianças e adolescentes do Projeto Meninos e Meninas do Mestre 
realizaram uma apresentação de teatro para os familiares e comunidade local. O momento contou com a par-
ticipação das adolescentes que já passaram pelo projeto e estão exercitando o protagonismo da juventude.



Os adolescentes do Projeto Kairós, Cidadão, Curumim, 
Legal e Meninos e Meninas do Mestre, tiveram uma 
manhã regada de pipoca e filme no Shopping Jardins. 
Agradecemos a Ceturb por meio do Transcol Social que 
possibilitou o transporte! 

Manhã: Filme e Diversão

Com muita alegria e comemoração para as crianças e 
adolescentes, aconteceu o Primeiro Festival de Capoeira e 
Entrega de Graduação da Rede AICA, na sede do Projeto 
Cidadão. 

Primeiro Festival de Capoeira

O Projeto Cidadão junto com suas crianças e adolescentes 
realizou um passeio ao Parque da Cidade, momento cheio 
de diversão e brincadeiras lúdicas recreativas que buscam 
sempre o fortalecimento de vínculos.

Cidadão no Parque
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