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Assinatura do Termo 
de Colaboração.

jeremias dá show  em sua 
primeira apresentação e 
encanta jurados.

No dia 11/01, assinamos o 
Termo de Colaboração 2019 
junto à Prefeitura Municipal 
da Serra – SEMAS, que re-
presenta a continuidade da 
parceria por mais este ano.

Nosso garoto, Jeremias 
Reis, se apresentou na 
fase de audição do pro-
grama The Voice Kids.

No período de Ja-
neiro, a Rede AICA 
distribuiu kits de 
materiais escolares 
para as crianças, 
adolescentes e jo-
vens dos Projetos.
Acreditamos que 
nossa juventude 
precisa de con-
tribuições para o 
desenvolvimento 
de uma educação 
escolar.

03

04

05



2REDE 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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No mês de Janeiro, as crianças e 
adolescentes da Rede AICA ainda 
estavam sob férias escolares, com 
esse propósito nossa equipe de co-
laboradores utilizaram esse tempo 
para elaborar atividades em grupo 
para proporcionar muita alegria e 
diversão à todos.

Durante esse período ocorreram 
as: gincanas internas que mobili-
zaram diversas brincadeiras lúdi-
cas e recreativas: jogos cooperati-
vos, banho de mangueira, corrida 
de ovo de colher, jogo de argolas, 
corrida de esponja, quiz de per-
guntas, e muitas outras atividades.

CIRCUITO DA 
DIVERSÃO 
 
O Projeto Adolescentes em 
Ação realizou um circuito 
na Praia de Jacaraípe, os 
adolescentes realizaram 
diversas atividades.

“muitas brincadeiras, 
diversão, trabalho em 
equipe, só alegria!”
- Coordenadora do projeto

Gincana: Jogos cooperativos e 
muita diversão!
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jeremias dá show  em sua primeira 
apresentação e encanta jurados.

No dia 06, nosso garoto Jeremias Reis, 
se apresentou na 1ª fase de audição do 
programa The Voice Kids – da Globo, e 
realizou um espetáculo de apresentação 
ao cantar “Sementes do Amanhã” do 
cantor Gonzaguinha. O jeito singelo de 
cantar com o coração encantou todos os 
jurados, que viraram as cadeiras aceitando 
o menino de 11 anos em seus respectivos 
times.

Jeremias segue no programa ao ser 
escolhido pela dupla Simone e Simaria, 
representando um sonho de muitas 
crianças e adolescentes, acompanhe a 
jornada dessa futura estrela! 

O ao qual Jeremias participa Coral Som da 
Vida é formado pelas crianças e adolescentes do 
Projeto Legal (localizado em Central Carapina, 
Serra – ES). O grupo foi convidado a participar 
e realizar apresentações musicais no Programa 
ESTV – Primeira Edição, na Globo. A Rede 
AICA agradece o convite e a recepção aos nossos 
meninos e meninas!

Som da vida toca no ESTV 1ª Edição
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No dia 11/01, assinamos o Termo de Colaboração 2019 junto à Prefeitura Municipal da Serra – SEMAS, que 
representa a continuidade da parceria por mais este ano. A continuidade da parceria é fundamental, pois reflete 
a necessidade e relevância do serviço como também o reconhecimento e confiança pelo trabalho realizado. O 
Prefeito da Serra Sr. Audifax Barcelos frisou seu compromisso com as causas sociais do município reiterando 
que pessoalmente está com estas demandas em seu colo. 

Assinatura do termo de colaboração com a 
prefeitura municipal da Serra – Semas

A Rede AICA iniciou neste mês com seguimento 
no decorrer das primeiras semanas o 1° Multirão 
de Visitas às Famílias das crianças e adolescentes  
da Rede, nos territórios de Jardim Tropical, 
Planalto Serrano, Novo Horizonte, Vila Nova de 
Colares e Bairro Ourimar. Em campo, encontram-
se Educadores Sociais e  Técnicos, com objetivo 
de conhecer a realidade das famílias atendidas, 
promovendo o contato direto com a vivência, 
bem como o reconhecimento de suas demandas 
para captar possíveis melhorias.

multirão de visitas às famílias Caminhada Contra a Exploração Sexualmais fotos do momento da assinatura
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entrega dos kits escolares para as 
crianças e adolescentes



7AÇÕES E ATIVIDADES

Em parceria com AIESEC anualmente recebemos um grupo de estrangeiros para integrar as ações realizadas 
pela Rede AICA nos Projetos. Desta vez, contamos com a presença de jovens intercambistas vindos da Colôm-
bia, Alemanha, Argentina e Peru.

A proposta denominda Projeto Giramundo tem como objetivo promover ações interativas com o tema Desen-
volvimento Sustentável da ONU 2030. A troca de informações, o conhecimento dos aspectos artesanais e 
culturais dos países de origem dos voluntários intercambistas proporcionaram a ampliação do universo infor-
macional das crianças, adolescentes e educadores sociais.

Aconteceu o Torneio Interterritorial de Futebol entre os adolescentes do 
Projeto Adolescentes em Ação e do Projeto Cidadão.

CAÇA AO 
TESOURO 
 
O Projeto Adolescentes em 
Ação realizou uma Caça ao 
Tesouro em frente à sede 
do Projeto, a dinâmica do 
trabalho em grupo foi essencial 
para a procura!

Projeto Giramundo - AIESEC

torneio “cidadolescente”
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início do banco de talentos 
1º semestre/2019

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:

• Oficina de Dobradura  
• Oficina de Capoeira

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, aconteceu as matrículas do primeiro semestre do Projeto 
Banco de Talentos e deu-se início aos seguintes cursos:
• Assistente de Panificação 
• Costura Básica
• Cabeleireiro 


