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crianças e 
adolescentes:
Dia do Direito à 
Aprendizagem

espaço shekinah:1º 
Futebol Entre Amigos da 
Rede AICA!

Este dia aos adolescentes 
dos Serviços de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vín-
culos dos Projetos da Rede...

Aconteceu no em Santa 
Teresa, a integração e so-
cialização entre as crian-
ças e adolescentes...

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 foram 
trabalhadas em torno 
dos direitos de todos.
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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

Mês de muita festa, e arraiá pra tu dançar na Rede 
AICA. Os Projetos realizaram as famosas festas 
julinas, muita comida, dança, diversão e além de 
tudo o fortalecimento de vínculos dos grupos de 
crianças e adolescentes!

julho: Olha o arraiá
na rede aica!
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O brincar também precisa ser visto como um direito essencial ao desenvolvimento infantil, visando isso a Rede 
AICA proporcionou às crianças e adolescentes um momento de lazer e diversão na Praça da Ciência. Desen-
volvendo a interação e o fortalecimento de vínculos, os projetos Cidadão, Legal, Kairós, Curumim, Kairós e 
Meninos e Meninas do Mestre estiveram presentes.

Brincar: Direito Essencial
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espaço shekinah: 1º Futebol Entre Amigos 
da Rede AICA!

Neste mês aconteceu Espaço Shekinah – em Santa Teresa, o “1° Futebol Entre 
Amigos”, grande momento de integração e socialização entre as crianças e 
adolescentes dos Projetos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
e Adolescente em Ação da Rede AICA. Um verdadeiro show de alegria e diversão, 
a atividade também foi compartilhada com a comunidade de Santa Teresa!
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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 Decoupage 
• Oficina de Artesanato 
• Oficina de Porta Treco 
• Oficina de Jogos 
Recreativos 
• Oficina de Teatro
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Caminhada Contra a Exploração Sexualmais fotos do momento da assinatura

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: 
 
• Coral 
• Violino

Participação no evento da parceira Águia Branca, o Projeto MusArt com-
plementa as atividades das crianças e adolescentes. A música proporcio-
na, promove talentos e descobre vocações. As crianças e adolescentes 
deram um show!

Apresentação musical com o grupo de Violino do MusArt na Formatura 
de alunos  dos cursos ofertados pela A Secretaria Municipal de Trabalho, 
Emprego e Renda – SETER.

MusArt: Águia Branca

MusArt: SETER
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No Projeto Legal aconteceu a Oficina de Sabão com 
parceria da AMPE Central Carapina. Contou com a 
presença de familiares das crianças e adolescentes e a 
comunidade local.

Oficina de Sabão – Legal

Durante a semana do ECRIAD, o Projeto Adolescentes em 
Ação realizou a oficina “Hip-hop é só hype?”, buscando 
refletir sobre o uso do hip-hop como instrumento na luta 
dos direitos. 

“Hip Hop é só hype?”

O Projeto Banco de Talentos inicou neste mês as aulas 
dos Cursos de Confeitaria e Cabeleireiro ofertados no 
Segundo Semestre 2019/2. Recepção dos novos alunos 
foi gratificante, logo saírão fazendo maravilhas!

Banco de talentos – Início das aulas
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Aconteceu no Projeto Cidadão um encontro de 
responsáveis, contou com a participação do Conselheiro 
Lindeir do Regional II abordando o tema: “Qual o papel 
do Conselho Tutelar?”.

encontro de responsáveis

Participação no Seminário Tribuna de Educação 
trabalhando temáticas como: “Educação Já!”; “O que 
falta para mudar a Educação”; “O cuidado começa com a 
garantia da Proteção”. A Rede esteve presente através dos 
colaboradores, crianças e adolescentes.

Seminário tribuna da educação

Neste mês aconteceu  o Encerramento Curso Marketing 
em Mídias Sociais em parceria com o SENAC, realizado 
com o Projeto Adolescentes em Ação. Oportunidade 
especial para desenvolver uma carreira profissional no 
mercado digital.

Curso de Mídias Sociais – SENAC
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Mensalmente recebemos o apoio do SESC Mesa Brasil – 
entidade parceira da Rede AICA. Neste mês as crianças e 
adolescentes foram presenteados com caixas de bombom, 
muito chocolate para a garotada!

Mesa Brasil – Entrega de chocolates

O Projeto Legal junto de suas crianças e adolescentes, 
realizou um passeio externo ao Parque da Cidade, em 
Laranjeiras – Serra. O encontro contou com piquenique 
entre a garotada e muita contação de história!

Junto e Misturados no Parque da Cidade

A Rede AICA esteve presente no Origraffes 2019,  através 
dos adolescentes do Projeto Cidadão. O evento vivencia 
a Arte de Rua de grafiteiros de todo o Brasil. Uma 
experiência integradora e inspiradora para o mundo da 
arte.

Aica no origraffes
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