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B 
uscando promover uma aproximação e interação no 

mês dedicado ao Dia da Mulher, todas as unidades 

promoveram eventos, encontros, reuniões, 

apresentações de Coral, dança, Dia da Beleza, entrega de brindes, 

caminhada, dentre outros, visando potencializar a figura da 

mulher, sua importância e suas conquistas. E, para Rede AICA a 

Mulher é referenciada todos os dias e em todas atividades.  
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Curso de Bolsa Artesanal  

O Curso de Bolsa Artesanal, fornecido pelo Projeto Banco de Talentos, 

aconteceu no mês fevereiro ao de março no Projeto Cidadão e foi um 

grande sucesso! Foram produzidas lindas bolsas artesanais e contribuiu 

para a promoção de capacitação e criatividade.  

Cuidando de quem Cuida! 

Em virtude das consequências 

perante o vírus da Febre 

Amarela , a Rede AICA 

suspendeu todas as atividades 

com as crianças e adolescentes 

em todas as unidades no dia 

03 de Março. Tomou-se essa 

medida visando o bem-estar de 

seus colaboradores, para que 

todos pudessem providenciar 

os procedimentos em relação à 

vacinação contra a Febre 

Amarela. 

Curso de Montagem e Manutenção de Computadores 

Botando a mão na massa! 

O Curso de Montagem e Manutenção de Computadores iniciou-se  

no dia 20 de fevereiro, na Sede do Projeto Adolescentes em Ação 

em Portal de Jacaraípe para os turnos matutino e vespertino. No 

Primeiro Mês, os adolescentes tiveram aula sobre a  história do 

primeiro computador, o "ENIAC" e suas funções, o 

empreendedorismo de Bill Gates, Steve Jobs, e suas maiores 

conquistas no mundo da computação/informática, contando com a 

exibição do filme Jobs. Além disso, os adolescentes "mandaram 

ver!": aprenderam a montar e desmontar computadores e 

conheceram suas peças. 

BANCO DE TALENTOS 



Diversidade brasileira na construção 

de uma cultura de paz  

A violência é um sinal, um sintoma de uma sociedade que 

não criou apreço pelos valores e acabou formando pessoas 

sem referências de cidadania e de respeito pelo próximo. 

Nesse contexto, educadores da Rede AICA por meio de uma pedagogia dialógica, participativa, crítica 

e construtiva se comprometeram com o desenvolvimento de atividades no mês de Março,  do 

resgate de uma cultura de paz, com a construção da cidadania dos usuários, através do 

desenvolvimento do projeto “Diversidade Brasileira na construção de uma cultura de paz”, com o 

desafio de levá-los a conviver com a diversidade cultural presentes em nosso Estado e de trabalhar 

valores e desmascarar os contravalores, desenvolvendo o senso de respeito, justiça, solidariedade, 

responsabilidade social, necessários para uma cultura de paz. 

Nesse panorama, os serviços da Rede AICA se transformaram num grande cenário cultural, criou-se 

espaço de participação e oportunizou aos usuários tecerem opiniões, pareceres, críticas e até mesmo 

ressignificar conceitos, sobre a grande contribuição das diferentes culturas presentes em nosso País, 

reconhecendo a importância e sabendo respeitar e aprendendo a conviver com as diferenças. 

A Paz é a gente que faz: 

 

A conclusão do Projeto: “Diversidade 

Brasileira na construção de uma cultura 

de paz” foi feita atrações de dança, 

exposição dos trabalhos e exposição de 

utensílios domésticos ultrapassados pelo 

tempo. 



Caminhadas pela Paz! 

Mural da Amizade 

Apresentações artísticas e muito mais! 



Reunião de Entidades e Lideranças  

Socioassistenciais nos territórios  

No dia 11, a Rede AICA esteve representada pela Coordenadora 

Geral, Dilma Maria R. Zucolotto, presente no Seminário sobre 

Liderança proposto pela AIESEC. A dinâmica proposta foi dividida 

em temas, onde cada facilitador desenvolveu de forma interativa os 

eixos presentes na sociedade atual: "Educação de qualidade", 

"Mudanças Climáticas", "Igualdade de Gênero", "Redução das 

desigualdades", "Trabalho decente e Crescimento Econômico".  

Não obstante a execução, a Rede AICA, através 

de seus técnicos e coordenadores, participa 

ativamente de diversas reuniões e encontros nos 

denominados territórios visando refletir sobre as 

demandas para assim implementar sua ação. 

A Rede AICA realizou no Projeto Cidadão, 

reunião com representantes legais das 

Faculdades EMESCAM e UNIASELVE/FABRA, 

unindo-se para a consecução de um fim 

comum, o estágio supervisionado que tem o 

intuito de proporcionar aos universitários a 

vivência do processo de ensino, para que 

desenvolva condições e convicções favoráveis a 

continuidade de sua formação, desenvolvendo 

conhecimentos, habilidades, reflexões e atitudes 

relativas a profissão. 

Reunião entre Coordenadoras  

de Estágio e Técnicas 

AIESEC - Seminário sobre a Liderança  



"Adolescência e Cultura" 

Visita Monitorada ao Palácio Anchieta e na Galeria de Arte Homero Massena 

Com o desenvolvimento da temática “Adolescência e Cultura”, os adolescentes do 

projeto Adolescentes em Ação realizaram visita monitorada ao Palácio Anchieta, em 

Vitória/ES. O local foi escolhido, por ser um patrimônio histórico cultural importante no 

Espírito Santo e também por ser a sede do Governo do Estado. 

Na visita os adolescentes foram guiados por monitores do Palácio, que contextualizaram 

a história de sua construção, os períodos históricos até a atualidade. Foi possível ver 

móveis da época, paredes que guardam aspectos originais da construção jesuítica, o 

antigo pátio do colégio, além de achados arqueológicos encontrados durante a 

restauração. Neste dia, também foi oportunizado aos adolescentes visitarem a Galeria de 

Artes Homero Massena, um espaço da Secretaria de Estado da Cultura – SECULT,  voltado 

à produção contemporânea de artes visuais. 

Foi uma ótima oportunidade para os adolescentes mergulharem na história cultural e 

política do Espírito Santo. 

Para o reconhecimento e valorização do Meio Ambiente e 

as mudanças climáticas, o projeto Meninos e Meninas do 

Mestre promoveu para as crianças e adolescentes uma 

oficina de como plantar e cultivar árvores. Para melhor 

entender o processo, foi apresentado um vídeo com 

orientações e indicações da forma correta de plantio de 

árvores frutíferas. Concluíndo a oficina, foram plantadas 

pelas crianças, adolescentes e educadores, 14 árvores em 

torno do projeto. As árvores foram uma doação do 

Parque da Cidade em Laranjeiras e por pessoas da 

comunidade local. 

Valorizando o Meio Ambiente  



 

Na constante busca para ofertar às crianças e aos adolescentes uma estrutura 

adequada e ambiente seguro e saudável, bem como cumprimento de orientações 

técnicas e exigências da vigilância sanitária, são realizadas semestralmente a 

manutenção, limpeza e dedetização em todas as unidades da Rede AICA. 

Manutenção, Limpeza e Dedetização  

• Visita técnica de monitoramento ao 

Projeto MusArt: Alicerces para o 

desenvolvimento, que acontece em 

parceria com a ArcelorMittal. 

• Atividades voltadas  a programação  

com as crianças, adolescentes, e 

jovens em cada Projeto. 

• Oficinas Interativas  ao Dia 

Internacional da Mulher. 

 

Aconteceu Também: 

Reunião de Pais e responsáveis 

A reunião de pais e responsáveis é um 

momento de informação, orientação e de 

escuta às famílias. Neste mês a reuniões 

contaram com apresentações artísticas de 

teatro e dança realizadas pelas crianças e 

adolescentes do Projeto, o que animou 

mui to os presentes .  Contr ibuiu 

significativamente para o fortalecimento e 

envolvimento familiar entre a criança e o 

adolescente e seus responsáveis. de 



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
http://redeaica.org.br/index.php/apoie-esta-causa

