
 

Hora da Foto!

O tema escolhido para representar a 
campanha este ano foi “Fraternidade 
e Políticas Públicas.”

Rede Aica participa da  
Abertura da Campanha 
 da Fraternidade 2019

Jeremias vence mais 
uma etapa e vai para 
semifinal do The  
Voice Kids

Jeremias se apresentou com a 
música “Apenas mais uma de amor”, 
do cantor Lulu Santos, arrancando 
muitos aplausos do público. O destaque do mês foi para o 

projeto Meninos e Meninas do 
Mestre (3Ms) que realizou um 
momento de reflexão trabalhando 
o tema Identidade - Meu mundo, 
seu mundo e nosso mundo, para 
o Projeto Legal que realizou 
uma oficina de artesanato e 
uma atividade com sala de 
sentidos e que organizou uma 
confraternização do Dia das 
Mulheres.

Carnaval na Rede AICA, minha gente!

Boletim Informativo

Março



A Rede AICA

Valores de Justiça, Paz, Soliedariedade 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.
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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.
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• Fundação Danilo e Luca Fossati
• Prefeitura Municipal de Serra 
• Fundação Vale 
• ArcelorMittal Tubarão 
• Empresa Antolini do Brasil
• VEPEMA (Vara de Execuções de Penas Alternativas)
• SETADES – Emenda parlamentar

Financeiro

• Paróquias São José Operário de Carapina 
• Paróquia Nossa Senhora da Penha – Jd. Limoeiro 
• VEPEMA (Vara de Execuções de Penas Alternativas) 
• Programa Mesa Brasil - SESC
• Comunidades e Voluntários
• AISEC – Programa de Encaminhamento de Intercambistas 

Sociais

• 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 

Articulação para Execução do Serviço e Parcerias



Ações e Atividades

A Rede de Atendimento Integrado 
a Criança e ao Adolescente, AICA, 
realizou festas de carnaval nos 
projetos durante os dias de folia. No 
projeto Adolescentes em ação, a 
alegria tomou conta dos jovens que 
aproveitaram todos os momentos 
da festa que teve decoração 
personalizada, fantasias e vários 
acessórios coloridos.

Já no Projeto Legal o destaque 
foi o baile máscaras e as diversas 
atividades realizadas com as 
crianças como momentos de 
reflexão, espaço de maquiagem e 
pintura, danças típicas, artesanato 
voltados para o tema de carnaval, 
entre outros.
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Adolescentes em Ação realiza festa de carnaval!

Baile de Máscaras

Baile de Máscaras Adolescentes em Ação – Fotos



Ações e Atividades

Ainda sobre o Carnaval! 

Kairós — Fotos

Curumim — Fotos

3MS — Fotos
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Ações e Atividades

Jeremias vence mais uma
etapa e vai para semifinal
do The Voice Kids

Após vencer a disputa no 
dia 17 de março com a 
música “Chuva de Arroz, 
do cantor Luan Santana, 
o capixaba Jeremias 
Reis passou em mais 
uma etapa do programa 
The Voice Kids, da Rede 
Globo, no domingo 
(24). Representando o 
time Simone e Simaria 
com outras duas 
crianças, Jeremias se 
apresentou com a música “Apenas mais 
uma de amor”, do cantor Lulu Santos, 
arrancando muitos aplausos do público. 
Jeremias vence mais uma etapa e vai 

para semifinal do The 
Voice Kids Em exibição 
ao vivo, o menino 
passou para a semifinal 
com o maior número 
de votos pelo público, 
foram 70% dos votos, 
no total. “Eu agradeço 
primeiramente a Deus, 
agradeço a minha 
professora de música, 
a minha mãe e a todos 
vocês [técnicos do 

programa] que viraram para mim nas 
audições a cegas. Eu estou muito feliz de 
ter passado” disse o cantor mirim após 
anúncio do resultado.

“Eu agradeço 
primeiramente  

a Deus, agradeço  
a minha professora  

de música,  
a minha mãe  

e a todos vocês!”
— Jeremias Reis

Show Gratuito

Trajetória Músical

Jeremias encantou os capixabas com 
sua voz num pocket show aberto ao 
público realizado dia 28 de março, 
no Shopping Mestre Álvaro, Serra. 
No evento, o cantor interpretou 
as músicas que cantou durante 
sua trajetória no The Voice Kids. 
Carismático, após o show Jeremias 
recebeu seus fãs para dar autógrafos 
e tirarem fotos.

Confiras as músicas cantadas por 
Jeremias durante o programa até 
agora.

Audições às Cegas
“Sementes do Amanhã”

– Gonzaguinha

Batalhas
“Se Uma Estrela Aparecer (When You 

Wish Upon a Star)” 

– Leigh Harline, Ned
Washington / Vs. Vitor

Martins

Apresentações ao Vivo

“Chuva de Arroz”

— Luan Santana/Dudu Borges

“Apenas mais uma de Amor”

— Lulu Santos
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Ações e Atividades

Comemoração do dia Internacional da mulher com a 
presença de uma equipe do Banco de Talentos que 
ofereceram serviços de Cortes de cabelo, design de 
sobrancelhas e confecção de biscoitos.

Confraternização – Projeto 3MS

Trabalhando o tema Identidade - Meu mundo, seu 
mundo e nosso mundo os Projetos Meninos e Meninas 
do Mestre e o Projeto Legal realizaram oficinas de 
Artesanato durante o mês!

Artesanato — Projeto 3MS e Legal

Durante as atividades temáticas do mês de Março, o 
Projeto Legal realizou com suas crianças e adolescentes 
a dinâmica da sala dos sentidos, muito legal!

Sala dos Sentidos – Projeto Legal
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Ações e Atividades

Rede AICA participa da Abertura da Campanha 
da Fraternidade 2019

No dia 10 de março, a Rede 
AICA participou da caminhada 
em direção à Catedral 
Metropolitana de Vitória para 
participar da Abertura Oficial 
da Campanha da Fraternidade 
de 2019. O tema escolhido para 
representar a campanha este 

ano foi “Fraternidade Políticas 
Públicas.” Com o lema “Serás 
libertado pelo direito e pela 
justiça” (Is 1,27). O ponto de 
encontro e partida foi a Praça 
Costa Pereira que reuniu 
membros de outros Projetos 
Sociais e entidades do ES. 

De lá saiu a Via-Sacra pelas 
ruas do bairro até a Catedral 
Metropolitana, onde foi 
celebrada a Missa de abertura 
da Campanha, presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano de 
Vitória, Dom Frei Dario Campos, 
OFM.

Campanha da Fraternidade 2019 – Fotos
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