
outubro: 
olha a gincana
na rede

INFORMATIVO PÚBLICITÁRIO

AGENDA

Edição 1 | Ano 2019
Informativo digital

outubro

rede aica apresenta:

Oficinas
recreativas

Momentos de Encontro e 
Fortalecimento da Rede 
AICA!

Confira as Oficinas do Mês de Outubro, 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



03AÇÕES E ATIVIDADES

Durante o mês, as crianças e adolescentes dos Projetos da Rede AICA realizaram gincanas 
para contribuir com a descontração, diversão e atividade lúdica. Contaram com futebol com 
time masculino e feminino, corrida de esponja, queimada de 2 bolas, corrida com perguntas 
sobre os encontros desenvolvidos no mês de setembro e muito mais!
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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:  
 
• Grafite 
• Palavra Viva 
• Artesanato 
• Samba de Roda 
• Natal 
• Outubro Rosa 
• Chinelos de EVA
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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:
• Formação e estudo do Projeto Político pedagógico da Casa Lar
• Formação com os educadores com a palestrante Silvia Gonçalves com o tema - racismo.
• Seminário: Políticas Públicas para o brincar
• Reunião de pais e responsáveis



Caminhada Contra a Exploração Sexualmais fotos do momento da assinatura

MÚSICA 
NA REDE! 
 
No período de Outubro, 
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: 
 
• MusArt na abertura da 
Semana do Funcionário 
Público na PMS.

• Coral som da vida na 
inauguração da sede 
SEST SENAT em Jardim 
Limoeiro.
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10 anos de Projeto Curumim!
Dez anos atrás a Rede AICA inaugurou mais um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o pro-
jeto Curumim, localizado em José de Anchieta. Neste mês celebramos com as crianças, adolescentes e famili-
ares, um momento de festa, descontração, mas principalmente de agradecimento.

Contamos com a participação do Padre Fabio da paróquia “São José de Anchieta”, que conduziu o momento 
de reflexão e agradecimento.

A alegria das crianças e adolescentes também foram expressos através das doações da Mondelez Brasil em par-
ceria com o Programa Mesa Brasil, que forneceram um pacote de bombons para a alegria da garotada! 
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5° Encontro de Capoeira entre Redes SCFV

Sessão Solene ao Cuidado

Aconteceu o “5° Encontro de Capoeira entre Redes dos SCFV”, com a presença dos Serviços de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos: APAE, Projeto Kairós e Projeto Curumim. Agradecemos todos os grupos de 
capoeira, maculelê e a todos os educadores pelo empenho para que esse evento acontecesse, e a presença da 
Secretária da Assistência Social do Município de Serra, Sra. Elcimara.

A Rede AICA participou por meio dos Projetos Curumim e Adolescentes em Ação da Sessão Solene em hom-
enagem a todos que trabalham com crianças  e adolescentes. Este momento foi regado  por pipoca, algodão 
doce, pintura de rosto e muitos sorrisos.

O evento aconteceu na Assembleia Legislativa subsidiada pelo presidente Lorenzo Pazolini da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente.
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Festa das Crianças

Adolescentes no Futebol em Ação

Através de uma grande parceira entre as escolas, Ilha da Criança, Peixinho Feliz e Escola América ocorreu a 
Festa das Crianças, um momento de grande alegria para as crianças e adolescentes. Muitas atividades como cir-
cuitos, brincadeiras, lanches, oficinas, apresentação de danças, show de mágico e entrega de presentes fizeram 
a alegria e contagiaram a todos os participantes.

O Projeto Adolescentes em Ação prestigiaram o jogo da Espanha contra o Tajiquistão na  Copa do Mundo 
Sub-17 no Estádio Kleber Andrade. Foi um momento inesquecível, onde os adolescentes através do esporte 
puderam ter uma experiência internacional com muita emoção, empolgação e adrenalina. 

Em parceria com o Conselho de Segurança da Grande Jacaraípe, foram disponibilizados ingressos para este 
momento de muita diversão.



Aconteceu o “4° Encontro Intergeracional no CRAS - O 
convívio é um presente” do Território de Vila Nova de 
Colares. Com participação dos Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos de todas as idades.

4° Encontro Intergeracional no CRAS

Os participantes do curso de cabeleireiro do Projeto 
Banco de Talentos realizaram uma sessão de corte de 
cabelos com as crianças e adolescentes do Projeto Legal. É 
muito gratificante poder contribuir na evolução e fazendo 
a alegria da garotada.

banco de talentos: curso de cabeleireiro

Os participantes do curso de panificação do Projeto Banco 
de Talentos realizaram uma visita a empresa Metalbraz, 
para conhecimento e contribuição no desenvolvimento 
durante o curso.

banco de talentos: metalbraz
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Os adolescentes foram muito bem acolhidos na Oficina 
que a Rádio Universitária promoveu na  Semana de 
Extensão e Sustentabilidade - Mostra de Profissões 2019 
na Universidade Federal do Espírito Santo - UFES.

Adolescentes em Ação: Mostra de Profissões

As crianças e adolescentes do Projeto Curumim foram 
presentados com um dia de muita InterAção no Parque 
da Cidade, um momento de brincadeira e divertimentos 
promovido pela nossa grande parceira ArcelorMittal.

Dia de InterAção - arcelormittal

As crianças e adolescentes do Projeto Meninos e Meninas 
do Mestre junto com o instrutor de capoeira ministraram 
uma aula de capoeira para os alunos da Escola Viva de 
Planalto Serrano durante a Abertura da Semana da 
Consciência Negra.

Capoeira na Escola Viva
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