
Colônia de Férias: 

“Brincando e Recriando” 

Visando implementar as atividades à serem realizadas com as crianças e 

adolescentes, proporcionando momentos de lazer e entretenimento, bem 

como promover a garantia de direitos previstos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECRIAD), realizamos nesse período uma Colônia de Férias com 

o tema “Brincando e Recriando”. As atividades visam possibilitar o resgate de 

brincadeiras antigas como um estímulo ao imaginário das crianças e 

adolescentes, com ações prazerosas e lúdicas voltadas ao desenvolvimento 

integral e entretenimento de toda garotada. 

O tema propôs discussão em torno do atual quadro em que a sociedade se 

encontra, no qual a cultura do consumo tem limitado as vivências de lazer 

das crianças e adolescentes tornando-as passivas diante das produções da 

indústria cultural, além de provocar um pensamento que resgate as 

brincadeiras com objetos possíveis de ressignificação e transposição do 

brincar antigo para o atual. 
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“O Menino Maluquinho” 

C 
omo forma de estabelecer o contato dessas crianças e adolescentes 

com as brincadeiras de rua, incentivando a formação do hábito de 

leitura e desenvolver a imaginação e a linguagem. As crianças e os 

adolescentes assistiram o filme “O Menino Maluquinho”, baseado no livro de 

Ziraldo que traz, de forma simples, expressões artísticas e culturais, 

proporcionando momentos de diversão, descontração e de convivência com 

diversos jogos e brincadeiras que foram, posteriormente, vivenciadas por elas, na 

forma de atividades manuais. 

O tema se fez necessário e oportuno, pois é o período destinado a férias 

escolares e em decorrência disso muitos dos usuários ficam mais propensos à 

situação vulnerável.  

RETORNO DAS ATIVIDADES 

Iniciamos mais um ano no 

Serviço, motivados e cheios de 

expectativas. Todos os espaços 

f o r am c u i d a do s amen t e 

preparados ,  a  f im de 

proporcionar aos usuários um 

ambiente temático, alegre e 

acolhedor. Realizamos uma 

Celebração de Ação de Graças 

para oficializar o inicio dos 

a t end imen to s  e  a çõe s 

planejadas para 2017 nos 

serviços da Rede AICA e em 

agradecimento pelo ano 

findado com sucesso e 

resultados positivos na vida dos 

usuários. 

Formação para Colaboradores da Rede AICA 

A Rede AICA tem o propósito à educação 

permanente e continuada de seus 

colaboradores e, durante os dias 05 e 06 

de janeiro foram promovidos momentos 

de formação para fortalecer e ampliar o 

conhecimento de cada colaborador, bem 

como preparar a equipe para o 

desenvolvimento das atividades com as 

crianças e os adolescentes dos serviços. 

Os temas abordados nas formações foram: “Ética Profissional, ECA e SINASE  –  

Medida Sócio educativa", ministrada por Alexandre Brito - Psicólogo do IASES; 

“Direitos Humanos", ministrada por Maria Lina Rodrigues - técnica do PROEX/

UFES e “Leitura no Cotidiano”, ministrada pelo professor Santinho Ferreira de 

Souza - DLL/CCHM/UFES. 

As palestras vem para complementar a 

compreensão do serviço executado, 

promovendo um atendimento de qualidade 

junto ao público alvo e suas famílias, e a 

execução dos serviços de acordo com as 

legislações vigentes. Com discussões 

pautadas no exercício da cidadania previsto 

em Lei estimulando a possuírem um 

empoderamento acerca dos seus direitos e obrigações, tornando-se cidadãos 

multiplicadores. 



A Rede AICA no dia 25 de janeiro, oficializou a renovação do convênio de Termo de Colaboração com a 

Prefeitura Municipal da Serra. 

A solenidade para assinatura do convênio, aconteceu no Centro 

de Referência e Assistência Social (CRAS) de Jardim Tropical e 

contou com a participação do Prefeito do município Audifax 

Barcelos e da secretária de Assistência Social, Elcimara Rangel. 

Os adolescentes atendidos no Projeto Adolescentes em Ação e 

do Projeto Legal, bem como educadores, coordenadores e 

técnicos da Rede AICA também marcaram presença. 

Em seu discurso, o prefeito destacou a importância deste 

convênio e que a Serra sai na frente no cumprimento da Lei 

Federal 13019/2014 

sobre o marco regulatório das parcerias entre poder público e 

organizações não governamentais. Ainda destacou que, apesar da 

crise financeira que atinge o país, é preciso união para ajudar a quem 

mais precisa. “O que esses projetos fazem é abrir portas para novas 

oportunidades com valorização, dignidade, respeito e cidadania para 

crianças e jovens, tirando as da vulnerabilidade social e da condição 

de risco, melhorando muito a qualidade de vida. das pessoas”, 

afirmou. 

Assinatura do Termo de Colaboração com a Prefeitura 

Percurso "Adolescência e Lazer" 

O Projeto Adolescentes em Ação/Rede AICA, 

desenvolveram o percurso “Adolescência e Lazer” 

dentro da proposta de Colônia de Férias, com atividades 

diferenciadas como: recreação e brincadeiras, jogos 

diversos e sessão cinema dentro dos coletivos. 

Como encerramento do percurso trabalhado, no dia 26 

de janeiro, os adolescentes dos coletivos de Serra 

Dourada, Vila Nova de Coláres, Jardim Carapina, Novo 

Horizonte, Planalto Serrano, Portal de Jacaraípe 

realizaram passeio ao SESC de Praia Formosa, em Santa 

Cruz/ES. Foi um momento propício de interação 

territorial para fortalecer os vínculos dos grupos.  



Com o objetivo de levar o multiculturalismo, a responsabilidade social 

e ampliação da visão do mundo das crianças e adolescentes a Rede 

AICA renovou parceria com a fundação AIESEC - Association 

Internationale des Estudiants en Sciences Economiques et 

Commerciales, para receber em suas unidades jovens latino-

americanos em intercâmbios através do Projeto Gira Mundo. 

Realizada no dia 18 de janeiro no Projeto Sol Nascente em Manoel 

Plaza, uma reunião de apresentação do Programa e seus objetivos. 

Esta ação contou com a participação dos responsáveis do programa e os coordenadores de todos os serviços da 

Rede AICA.  

Recebemos no dia 26 de 

janeiro a visita do 

Vereador do Município 

de Serra, Roberto Catirica 

pa ra  conhecer  as 

instalações do Projeto 

Cidadão e conhecer as 

atividades realizadas na 

unidade. De acordo com 

o vereador, a visita faz parte de sua pesquisa para 

conhecer as potencialidades do município, começando 

pelos serviços executados para a população local em 

parceria com a PMS. 

Em sua página pessoal no Facebook o Vereador 

registrou sua satisfação com o trabalho 

realizado:  “Pude testemunhar o quão  

organizado é o     Projeto Cidadão no bairro de 

Novo Horizonte. Sinceramente, fiquei 

encantado." 

Visita no Projeto Cidadão 

No dia 30 de janeiro, o Grupo de Fortalecimento 

dos Abrigos da Serra se reuniu com representantes 

da Rede do Sistema de Garantia dos Direitos – SGD 

do município. O objetivo do encontro foi a 

discussão de situações decorrentes do acolhimento 

dos adolescentes ameaçados de morte. A proposta 

buscou a sensibilização e a efetivação de outras 

alternativas visando a proteção dos acolhidos. 

Importante ressaltar que essa articulação deverá ter 

a contribuição à nível estadual, tendo em vista que 

esta ação encontra-se no âmbito da alta 

complexidade.  

Neste encontro foi destacado os inúmeros esforços 

realizados pela Rede de Atendimento, que é 

compos ta  pe lo 

Juizado da Infância e 

Juventude – 1ª e 2ª 

Vara, MP, Conselho 

Tutelar, Secretaria da 

Assistência Social, 

C O M A S S E , 

CONCASE, presente.   

Reunião com Grupo de Fortalecimento 

de Abrigos da Serra 

À Favor do Multiculturalismo 



 

Projeto MusArt - “Alicerces para o desenvolvimento”  

Ampliação na oferta de atividades: Musicalização 

Em 2017, está sendo desenvolvido o Projeto "MusArt: Alicerces para o desenvolvimento”, em 

parceria com a ArcelorMittal Tubarão, esta parceria vem para complementar o programa de 

musicalização e instrumentalização já existente denominado “Som da Vida” em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Serra. A ampliação da atividade possibilitou a inserção em três unidades 

das quais destacamos o Projeto Cidadão, Projeto Legal e Projeto Meninos e Meninas do Mestre. 

Corroboramos com o destaque da Sra. Herta Torres Gerente de Comunicação e Imagem da 

ArcelorMittal em seu discurso: “Para a empresa, contribuir para a melhora da qualidade de 

vida local, deve-se buscar os atores locais, as instituições que estão instaladas na região” . 

A assinatura do contrato de parceria aconteceu no último dia 13, no Centro de Educação 

Ambiental ArcelorMittal Tubarão, com a participação do Presidente da Rede AICA, Sr. Celésio 

Piontkovsky, a Coordenadora Geral, Sra. Dilma Maria Ramos Zucolotto e a técnica de 

Referência da AICA, Sra. Maria da Penha Firmiano Nascimento, além de representantes das 

demais entidades selecionadas e da ArcelorMittal Tubarão. 

As parcerias são de fundamental importância e contribuem para o aumento da oferta dos 

serviços oferecidos pelas unidades que integram a Rede AICA.  



 

“Musicalizando Talentos”  

A favor do desenvolvimento e aperfeiçoamento dos adolescentes em relação a arte da 

música, deu-se início no dia 23/02 a Oficina de Música “Musicalizando Talentos”, buscando 

associar sempre o ensino de música com o cotidiano de cada um, procurando sempre 

trabalhar a inclusão social, diversidade cultural, racial, entre outros aspectos que rodeiam 

nossa sociedade. 

Dentre as atividades desenvolvidas estão técnicas de canto/coral, respiração, entre outras 

atividades tendo o objetivo de captar e incentivar adolescentes de todos os núcleos para o 

ambiente musical. 

Também deu-se início a Oficina de Dança! 



Resgatando e valorizando a cultura do Carnaval, no dia 24 de fevereiro 

os projetos da Rede com as crianças, adolescentes, familiares, inter 

cambistas (AIESEC) e todos os colaboradores das unidades 

comemoraram o Carnaval com muita energia! 

Houveram apresentações para os grupos de crianças e adolescentes 

sobre a diversidade do Carnaval, apresentando os modelos de Carnavais 

no Brasil, os tipos de música – Marchinhas, Axé, Frevo e outras, ensaios 

de coreografias, produção de adereços, pintura de rosto, Concurso de 

dança, Palestras e muito mais!. 

Carnaval na Rede AICA! 

Fortalecendo vínculos e incentivando o envolvimento e participação das crian-

ças e adolescentes, no período do dia 02 a 24 de fevereiro, os Projetos da re-

de realizaram a consolidação com os grupos das crianças e adolescentes apre-

sentando o regimento interno promovendo a participação na construção das 

normas e regras de convivência, o conhecimento de seus direitos, envolvimen-

to nas atividades e criando um espírito de liderança entre as crianças e adoles-

centes.  

“Eu e o meu grupo” 



Reunião com o prefeito da Serra sobre a Crise na Segurança 

No dia 13 de Fevereiro estivemos em um encontro à convite do Prefeito da Serra, Sr. Audifax 

Barcelos juntamente com demais representantes de diversos segmentos da sociedade civil para 

uma reunião com o objetivo de avaliar o impacto da crise da Polícia Militar no município e discutir 

propostas para a atuação da prefeitura. O evento contou com a participação do Coronel Nilton 

Rodrigues novo comandante geral da PM do estado /ES que já esteve à frente da Secretaria de 

Defesa Social da serra.  Outros convidados se fizeram presentes dos quais empresários, padres, 

pastores e lideranças de movimentos populares, além de representantes da Câmara de Dirigentes 

Lojistas (CDL), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Ministério Público, entre outros. 

A proposta teve como objetivo uma analise contextual, assim também como estabelecer 

estratégias e proposições acerca do dialogo com a sociedade no que tange a segurança publica.  

Ficou claro nas falas que se faz necessário que o estado crie um novo pacto com a sociedade em 

todos os níveis. 

Proporcionando aos adolescentes conhecimento e qualificação 

para o mercado de trabalho, no dia 20 de fevereiro deu-se 

início ao curso de Montagem e Manutenção de Computadores 

na Sede do Projeto Adolescentes em Ação em Portal de 

Jacaraípe, disponibilizados em dois turnos (matutino e 

vespertino), 16 vagas disponibilizadas em cada turno. 

O curso reúne os conhecimentos dos componentes essenciais 

de um computador e execução de tarefas que abrangem a 

profissão, tais como a instalação de componentes, limpeza, 

configuração e atualização de hardwares, entre outros serviços. 

Início do Curso de Montagem e Manutenção de Computadores (MMC) 



 

A fim de incentivar a participação social, 

empoderamento e a cultura das crianças e 

adolescentes, no dia 03 de fevereiro ocorreu 

mais um encontro de formação para todos os 

colaboradores da Rede AICA a respeito dos 

projetos à serem desenvolvidos com as crianças 

e adolescentes ao decorrer do ano.  

Foram apresentadas diversas propostas de 

projetos sendo eles: o Projeto Mulher Plena – 

que visa trabalhar o respeito e a valorização da 

mulher, o Projeto de Inclusão Digital – dando 

acessibilidade e desenvolvimento na área digital, 

os Projetos de música – MusArt, Musicalizando 

Talentos e Som da Vida que incluem as 

crianças no âmbito musical, e o Projeto de 

Dança. 

Os seguintes projetos apresentados já foram 

iniciados e estão  em desenvolvimento com as 

crianças e adolescentes da Rede AICA. 

Projetos: Incentivando a Cultura 

O Projeto Gira Mundo é uma proposta do AIESEC, 

executado pelos Inter cambistas, que  propõe a 

oportunidade de trabalhar diretamente com ações que 

multipliquem a conscientização  sobre os objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030.  

Durante o período do dia 18/01 a 23/02 a Rede AICA 

recebeu o primeiro  grupo de Inter cambistas, os quais 

foram inseridos nos seguintes projetos: Projeto Cidadão, 

Curumim, Legal e Menino e Menina do Mestre. 

Houve trocas de experiência e introdução ao 

conhecimento dos  aspectos artístico e culturais dos país 

de origem dos voluntários, tudo isso possibilitando uma 

ampliação no universo cultural das crianças, adolescentes 

e os próprios inter cambistas.  

Das atividades integradas, houveram o contato das 

crianças e adolescentes com o idioma estrangeiro, 

estimulando o aprendizado, brincadeiras, entre outras 

atividades em prol das crianças e adolescentes. 

Atividade Integrada – AIESEC  



Nossos Parceiros: 

FUNDAÇÃO 
DANILO E LUCA 

FOSSATI 

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.  

A Rede AICA 

Projeto Cidadão (SCFV) 

Projeto Curumim (SCFV) 

Projeto Legal (SCFV) Casa Lar Pe. Rafael Dimiccoli Casa Sol Nascente (LAC e PSC) 

Projeto 3M’s (SCFV) Projeto Casa Lar Luca Fossati Projeto Adolescentes em Ação (SCFV) 

 

 

Acesse: 
 www.redeaica.org.bre 

: (27)Outras doações ou Trabalho voluntário 

Ligue: (27) 3338 5575 

Apoie Esta Causa! 

http://www.fondazionefossati.org/index.html#
http://www.fondazionefossati.org/index.html#
http://redeaica.org.br/index.php/apoie-esta-causa
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