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AGENDA

reuniões e encontros

jeremias brilha mais
uma vez e ganha a
batalha do the voice!
Da Serra pro Brasil inteiro,
Jeremias Reis vence a batalha do programa The Voice
Kids e avança para as apresentações ao vivo!

05
palestras sobre o uso
racional de energia
– apoio da edp escelsa

06

Palestras sobre o uso racional de energia por
meio de ações de sensibilização ambiental.

Durante o mês
aconteceu encontros e reuniões da
Equipe de Colaboradores dos Projetos da Rede para
alinhamento
de
propostas e ações
para as crianças
e adolescentes e
monitoramento no
ano de 2019.

REDE AICA
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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.

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

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

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

ARTICULAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E PARCERIAS
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.

AÇÕES E ATIVIDADES

férias com muita diversão e
oficinas artísticas culturais
Em continuação com o período anterior, as crianças e adolescentes da
Rede AICA ainda sob férias escolares, com esse propósito nossa equipe de
colaboradores utilizaram esse tempo para elaborar atividades em grupo
para proporcionar muita alegria e diversão à todos.
Durante esse período ocorreram as: gincanas internas que mobilizaram
diversas brincadeiras lúdicas e recreativas: dinâmica da amizade, dinâmica do barbante, dinâmica dos sentidos, banho de mangueira, e muito mais
para a garotada.
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GINCANA LEGAL
– VENCEDORES
O Projeto Legal realizou um
piquenique para os vencedores
da Gincana Legal turno
matutino no Parque da Cidade.

AÇÕES E ATIVIDADES

OFICINAS
ARTÍSTICAS
CULTURAIS
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 Dobradura
• Oficina de Capoeira
• Oficina de Feltro
• Oficina de Arte Cultura
• Oficina Arte em Gesso
• Oficina de Missangas
• Oficina da Palavra Viva
• Oficina de Artesanato

Caminhada
Contra
a Exploração
Sexual
mais fotos do
momento
da assinatura
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jeremias brilha mais uma vez e ganha a
batalha do the voice!
No dia 17, Jeremias Reis, se apresentou mais uma vez no programa The Voice
Kids – da Globo, desta vez disputando uma Batalha com Kawan Pedro e Rodrigo
Seligmann. A música que o grupo cantou foi “Se Uma Estrela Aparecer/When
You Wish Upon a Star” – Leigh Harline, Ned Whashington/Vs. Vitor Martins, e
as crianças realizaram um espetáculo à todo público, tocando o coração das líderes
Simone e Simaria que choraram em emoção diante do show.
Ao fim, numa difícil decisão para a dupla de irmãs, elas escolheram nosso garoto
Jeremias Reis e ele está classificado para as apresentações ao vivo!

TRAJETÓRIA
MUSICAL
Confiras as músicas
cantadas por Jeremias
durante o percurso do
programa:

AUDIÇÕES ÀS CEGAS
“Sementes do Amanhã”
– Gonzaguinha

BATALHA
“Se Uma Estrela Aparecer
(When You Wish Upon a
Star)
– Leigh Harline, Ned
Washington / Vs. Vitor
Martins

AÇÕES E ATIVIDADES
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palestras sobre o uso racional de energia
– apoio da edp escelsa
No mês de Fevereiro em parceria com a EDP Escelsa
foram realizadas palestras sobre o “Uso Racional de
Energia” por meio de ações de sensibilização ambiental dos prestadores de serviço da referida empresa.
Também alertando as crianças e adolescentes sobre
os perigos de soltarem pipas em locais de risco, uma
vez que por meio das visitas foi identificado que na
região há um número expressivo de crianças e adolescentes que realizam essa atividade.

1º planejamento coletivo do serviço de
convivência e fortalecimento de vinculos
No dia, 01, no Projeto Cidadão, tivemos o primeiro Planejamento Coletivo do (SCFV) de 2019. Estiveram presentes as equipes dos Projetos: Legal, Curumim, Meninos e Meninas do Mestre, Kairós e Cidadão.

AÇÕES E ATIVIDADES
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inauguração do refeitório no projeto
cidadão
Aconteceu a Inauguração do Refeitório do Projeto Cidadão (localizado em Novo Horizonte, Serra – ES), uma
grande conquista para as crianças e adolescentes.
Estiveram presentes toda a equipe de colaboradores,
crianças e adolescentes, familiares, pessoas do bairro,
bem como lideranças importantes que contribuem para
a continuação da Rede Atendimento Integrado à Criança
e ao Adolescente.

estudo de caso em conjunto: cidadão, legal,
curumim, meninos e meninas do mestre
Nesse mês aconteceram os Estudos de Caso entre os Projetos da Rede AICA, trabalhando em conjunto (Cidadão e Legal) e (Curumim e Meninos e Meninas do Mestre) a equipe de colaboradores se reuniu para compartilhar e discutir sobre pautas e assuntos

AÇÕES E ATIVIDADES
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banco de talentos
O Projeto Banco de Talentos desenvolvido há 15 anos na Rede Aica vem a cada dia buscando inovar, fortalecer
as parcerias e ampliando as possibilidades com novos cursos para os jovens e familiares atendidos. Através da
Fundação Danilo e Luca Fossati o Projeto oferta diversos cursos, possibilitando vagas para mais de 500 alunos
anualmente. Neste período, os cursos em andamento são:
• Assistente de Panificação (Encerrado neste mês com Confraternização).
• Costura Básica
• Cabeleireiro

MÚSICA
NA REDE
No período de Maio, 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:

workshop do semas
Aconteceu um Workshop da Secretaria Municipal de Assistência Social
com os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Serra
para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Nossa equipe de colaboradores esteve presente.

• Aulas Teóricas de Música

