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recreativas

Momentos de Encontro e 
Fortalecimento da Rede 
AICA!

Confira as Oficinas do Mês de Setembro, 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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O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. 
É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), do Conselho Federal de Medici-
na (CFM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). A ideia é promover eventos que 
abram espaço para debates sobre suicídio e divulgar o tema alertando a população sobre a 
importância de sua discussão.

Em articulação com este movimento importante, a Rede AICA, junto de sua equipe de co-
laboradores realizou atividades, dinâmicas reflexivas, e muitas temáticas visando contribuir 
para a conscientização das crianças e adolescentes acerca da valorização da vida, e sobre a 
importância do diálogo e expressão. 

“A ideia é pintar, iluminar e estampar o amarelo nas mais diversas resoluções, garantindo 
mais visibilidade à causa.” – Setembro Amarelo, Movimento.

causa: 
setembro amarelo



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 Grafite 
• Oficina da Palavra Viva 
• Oficina de Porta-lápis 
• Oficina de Brincos 
• Oficina de Leitura 
• Oficina de Feltro
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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:
• Reunião de Encontro Intergeracional do CRAS de Planalto Serrano;
• Posse da nova gestão do CRIAD;
• Estudo de caso com as redes socioassistenciais;
• Reunião de coordenadores com a presença do Eduardo do Mesa Brasil.



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: 
 
• Violão

As crianças e adolescentes do Projeto Kairós apresentaram um concerto 
musical para o evento no Condomínio Ourimar promovido pela SEM-
CID – Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Contamos com a 
presença do PROCON e da Secretaria de Esportes.

musart - Condomínio Ourimar

06AÇÕES E ATIVIDADES



Promovendo o fortalecimento de vínculos entre as 
crianças e adolescentes, aconteceu o Encontro de 
Gerações no Clube AERT – Associação Esportiva e 
Recreativa Tubarão.

Encontro de Gerações – AERT

Os grupos de crianças e adolescentes visitaram ao 
espaço Alphaville Jacuhy para participarem do Projeto 
Sustentável do Projeto Curumim, a temática do mês foi 
“fogo”.

Projeto Curumim Sustentável

A Rede AICA esteve presente junto de seus Projetos 
através das crianças e adolescentes numa confraternização 
de aniversário da Estação Conhecimento da Vale. 

Aniversário – Estação Conhecimento
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O grupo de percussão do Projeto Meninos e Meninas do 
Mestre realizou uma apresentação durante o 2º Seminário 
de Combate e Prevenção ao Suicídio, conforme as 
atividades do Setembro Amarelo.

2º Seminário de Combate e Prevenção ao Suicídio  

Neste mês comemoramos o dia dos nossos futuros 
jovens que irão mover o mundo – o dia dos adolescentes. 
Contemplamos a evolução de cada um e sempre buscamos 
contribuir com a vivência da Rede AICA.

Dia do Adolescente

No Projeto Meninos e Meninos do Mestre, o almoço 
contou com a colheita de verduras e legumes orgânicos 
valorizando a horta do Projeto. Valorize nosso horta 
também, doe sementes!

Colheita na Horta!
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