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10ª Caminhada: 
Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual 
Infanto-juvenil

A Rede AICA presente na VI 
– Feira Literária Capixa-
ba na UFES

Projetos da Rede AICA fo-
ram às ruas mostrar a im-
portância do combate à ex-
ploração infanto-juvenil.

As crianças e adolescen-
tes do Projeto Cidadão e 
Curumim visitaram a VI 
– Feira Literária da UFES.

As rodas de diálo-
go, através do tra-
balho em grupo, as 
crianças e adoles-
centes obtiveram 
reflexões e exer-
citaram o respeito 
mútuo, permitindo 
o aprendizado em 
conjunto e for-
talecendo o espírito 
crítico através da 
conversa.
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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



3AÇÕES E ATIVIDADES

A Rede AICA – Rede de Atendimento Integrado à Criança e ao Adoles-
cente, trabalhou neste mês de Maio o tema: Combate à Exploração Sexual 
Infanto-Juvenil. Buscando conscientizar não somente as nossas crianças 
e adolescentes, mas toda população, para que este problema seja combat-
ido diariamente. Durante este período as crianças e adolescentes partici-
param de atividades, oficinas, dinâmicas, bem como estiveram presentes 
em contação de histórias, sessão de filmes para refletir, rodas de diálogo, 
e muito mais. Nossa equipe de colaboradores está sempre lutando para 
garantir e promover o conhecimento para toda a garotada.

18 de MAIO: A Rede AICA sempre 
fazendo bonito!
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10ª Caminhada: Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual Infanto-juvenil

No dia 24 de Maio, a Rede AICA junto de suas crianças, adolescentes, jovens e outras 
entidades socioassistenciais parceiras do município, mobilizaram uma caminhada 
pelas Ruas de Laranjeiras em Serra – ES, com o objetivo de chamar a atenção das 
pessoas à respeito do combate e luta sobre esse problema que afeta a juventude do 
nosso país. 

Durante a caminhada ocorreu diversas apresentações, exposições, teatro, cartazes, 
entrega de chaveiros incentivando a denúncia, junto da população e o apoio 
presente, fizemos muito bonito!
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No dia 22, as crianças e adolescentes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da 
Rede AICA participaram da 6ª Feira Literária Capixaba na UFES ao qual reuniu escritores, artistas musicais, 
dança, teatro, circuitos e muito mais. Organizada através de tendas, a garotada pode vivenciar práticas lúdicas, 
literárias e sustentáveis ao redor da feira. O objetivo da Feira é valorizar e dar visibilidade a diversidade cultural 
presente no Espírito Santo,

O evento contou com a apresentação de Congo com o Mestre Domingos a qual nossas crianças e adolescentes 
foram convidadas a participar, muito gratificante! Como sempre a garotada deu um show!

6ª Feira Literária Capixaba
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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 Feltro  
• Oficina de Pintura  
• Oficina Palavra Viva 
• Oficina do Afeto 
• Oficina de Capoeira 
• Oficina de Arte e 
Cultura 
• Oficina de Desenho
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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: 
 
• Aulas de Flauta  
• Aulas de Violão  
• Aulas de Percussão  
• Aulas de Canto (Coral) 
• Aulas de Bateria  
• Aulas de Violino



No início do mês aconteceu o 1° Planejamento 
em conjunto dos Representantes dos Adolescentes 
com a Equipe Adolescentes em Ação (Dinâmica de 
Aproximação).

Planejamento Adolescente

No Projeto Meninos e Meninas do Mestre, localizado em 
Planalto Serrano, as crianças e adolescentes realizaram 
a Oficina de Inclusão Digital com o tema “Dentro da 
História”.

Inclusão Digital

Apresentação dos Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – Adolescentes em Ação e 
Kairós, para as Famílias cadastradas no Pró-Família no 
CRAS de Vila Nova de Colares.

Apresentação dos S.C.F.V
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O curso é uma iniciativa da Prefeitura da Serra, por 
meio da Secretaria de Meio Ambiente e tem por objetivo 
principal a sensibilização de crianças e adolescentes para 
as questões ambientais.

Curso Agente Ambiental: Mirim

Aconteceu no Projeto Cidadão a apresentação do mágico 
– Zé do Riso, contou com a participação das crianças dos 
Projetos: Cidadão, Kairós, Meninos e Meninas do Mestre 
e Projeto Legal.

Dia do Riso

No Projeto Meninos e Meninas do Mestre aconteceu o 
“Encontro: Trilha  da  proteção”, contou com Roda de 
diálogo reflexiva, onde as crianças montaram sua trilha 
através do jogo didático.

Trilha  da  proteção
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Mensalmente acontece as visitas de monitoramento  do 
SESC Mesa Brasil – entidade parceira da Rede AICA. 
Neste mês os técnicos visitaram os Projetos Curumim e 
Cidadão, sempre são bem recebidos!

Visita – Mesa Brasil

Promovido pela parceira ArcelorMittal, as crianças e 
adolescentes do Projeto Curumim, Cidadão, e Meninos 
e Meninas do Mestre foram presenteadas com o “Cinema 
pra é você sim!”. Contou com a exibição do filme 
“Extraordinário”.

Cinema é pra você sim!

No Projeto Meninos e Meninas do Mestre, aconteceu a 
Horta Solidária, os adolescentes e seus familiares juntos 
contribuiram para a construção da horta do projeto, 
fortalecendo o vinculo familiar.

Horta Solidária no 3MS
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A Rede AICA, teve participação através de representantes 
da Coordenação, no Curso: O controle democrático do 
finaciamento da Assistência Social.

Participação no Curso

Trabalhando sob o tema de Combate ao Abuso Sexual 
Infanto-Juvenil, o Projeto Kairós realizou um Juri 
Simulado com as crianças e adolescentes desenvolvendo 
o senso critico e argumentação.

Juri Simulado

Reunião da Coordenação como tendo como pauta: Estratégias e perspectivas em detrimento  de novas  
demandas compreendendo a  prevenção enquanto base nos Projetos da Rede.

Reunião de Coordenadoras
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Ações e Atividades

O Coral Som da Vida do Projeto Legal realizou 
uma apresentação na Sede da nossa grande parceira 
ArcelorMittal Tubarão. As crianças e adolescentes sempre 
dando um show!

Som da Vida – ArcelorMittal

A Rede AICA esteve reunida com a comissão organizadora para a Caminhada Contra a Exploração Sexual 
e Abuso Infantil, da campanha 18 de Maio – Faça Bonito.

Reunião da Comissão – 18 de Maio

Se caracteriza como um Projeto estratégico para o 
desenvolvimento de Políticas Públicas de Enfrentamento 
à Violência contra as Mulheres visando a ruptura da 
situação de violência, atividades de prevenção e promoção 
dos direitos das mulheres.

Projeto Serra Mais Mulher – SEPPOM
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