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recreativas

Momentos de Encontro e 
Fortalecimento da Rede 
AICA!

Confira as Oficinas do Mês de Novembro, as 
oficinas servem para desenvolver o conheci-
mento e o fortalecimento de vínculos entre 
as crianças e adolescentes.

Mensalmente a Rede AICA e seus co-
laboradores participam de reuniões e 
formações para o fortalecimento...
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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
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Os Projetos da Rede AICA, realizaram atividades e programações voltadas ao dia da Con-
sciência Negra e suas respectivas reflexões para as crianças, adolescentes e jovens. Durante o 
mês aconteceram apresentações como coreografia ‘pérola negra’, maculelê, reflexões, rodas de 
diálogos, entre outros.

Na sede do Projeto Adolescentes em Ação aconteceu o evento “Consciência Negra - Cultura, 
Resistência e Ancestralidade” onde os adolescentes participaram ativamente protagonizando 
falas e debates a respeito da luta pela construção de uma sociedade anti racista. Contamos 
com a participação de Isabelly Silva que promoveu um debate sobre fortalecimento da comu-
nidade negra periférica.

Mês da Consciência Negra



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:  
 
• Pintura de Rosto 
• Palavra Viva 
• Artesanato 
• Novembro Azul 
• Natal 
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Momentos de Encontro e Fortalecimento da 
Rede AICA!
Mensalmente a Rede AICA e seus colaboradores participam de reuniões e formações para o fortalecimento e 
empenho para o futuro de todas as crianças e adolescentes, neste mês foram realizados os encontros:
• Palestra “O uso Consciente das Redes Sociais” - SENAC
• Reunião de pais “Como criar adolescentes doces num Brasil ácido” 



MÚSICA 
NA REDE! 
 
No período de 
Novembro, 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: 
 
• Apresentação do coral 
junto com percussão no 
Evento sobre Consciência 
Negra.

• Coral “Som da 
Vida” apresentação no 
Shopping Mestre Álvaro.
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Evento na Escola Viva de Planalto Serrano 

ATIVAÇO! - 30 anos de luta

Aconteceu o evento: “Olhe para seus sonhos e diga: Te vejo em breve!”, na Escola Viva de Planalto Serrano, as 
crianças e adolescentes da Rede estiveram presentes para prestigiar essa temática. Contamos com a presença 
do nosso querido Jeremias Reis, que proporcionou um pocket show e um bate papo com todos.

Celebrando os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, a UNICEF promoveu o evento ‘ATIVAÇO!’. 
A participação da Rede AICA se deu presente através de nossa  adolescente protagonista Maria Clara do Pro-
jeto Adolescentes em Ação que debatendo junto a Secretaria da Educação, dos Direitos Humanos e a represen-
tante do Sudeste da UNICEF sobre os Direitos da Criança no Brasil. 

A adolescente está representando não somente a Rede AICA, mas todos os adolescentes do município de Serra.



O Projeto Cidadão junto com suas crianças e adolescentes 
realizou um passeio ao Parque Botânico da Vale, 
momento cheio de diversão, trilhas, brincadeiras que 
buscam sempre o fortalecimento de vínculos.

Visita ao Parque Botânico da Vale

O Projeto Legal realizou uma visita a faculdade Multivix 
- Serra com o grupo de crianças e adolescentes para 
conhecimento de áreas profissionais e a instituição do 
ensino e sua importância na vida de cada um.

projeto legal: Visita a Multivix

Neste mês aconteceu a formatura do curso de cabeleireiro 
do segundo semestre  do Projeto Banco de Talentos, do 
período matutino e vespertino. Agradecemos a todos a 
participação e o empenho, e desejamos os parabéns!

Curso de Cabeleireiro: Formação
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Aconteceu a Mostra cultural da Escola Lacy Zuleica 
Nunes, e o grupo de danças urbanas do Projeto Meninos 
e Meninas do Mestre realizou apresentações de maculelê 
e percussão para o entretenimento e movimento cultural.

Dança Urbana na Mostra Cultural

As crianças e adolescentes do Projeto Legal realizaram 
uma apresentação de capoeira e maculelê na Escola Jones 
José Nascimento, sempre dando um show de cultura e 
empenho.

Capoeira e Maculelê Legal

Durante o mês, o Projeto Legal foi representante ao 
convite da participação da Rede AICA para filmagens 
para o programa da TV Gazeta “Somos Todos Capixabas”.

Participação “Somos Todos Capixabas”
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