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Percurso:

“Mundo do Trabalho”

O conhecimento sobre o mundo do trabalho foi ponto
abordado
com os adolescentes, visando o
desenvolvimento de capacitações, experiências e
incentivo ao protagonismo. Neste percurso foi possível
promover palestras, orientações, informações, sobre: a
importância da escolaridade, a documentação, a
postura e outras questões diversas pertinentes ao
processo de inserção no Mundo do Trabalho. Para além,
foi refletido o trabalho infantil, os desafios do mercado
econômico e financeiro e os diversos critérios exigidos.

Mundo do trabalho e Adolescente Aprendiz.
Através da temática “O Mundo do Trabalho” foi possível identificar os diversos
desafios encontrados diante da realidade a qual encontram-se os adolescentes e
jovens atendidos pela Rede AICA. Importante ressaltar que a baixa-escolaridade,
e questões sociais fazem com que os adolescentes e jovens não sejam inseridos
diante dos critérios exigidos pelas empresas.
A partir desta demanda, foi promovido uma apresentação da entidade de Ensino
Social Profissionalizante – ESPRO, com a iniciativa da Promotora da Primeira Vara
da Infância e Juventude da Serra, Dra. Maria Cristina Pimentel. Segundo a
Promotora: “É importante observar programas que trabalhem a inclusão dos
adolescentes e jovens no Mundo do Trabalho.

Reunião de Entidades e
Lideranças Socioassistenciais nos territórios
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.
É bombom pra todo mundo!
Nesta páscoa, as crianças e
adolescentes da Rede AICA,
foram presenteadas com caixas
de bombom!

Páscoa na Rede!
Páscoa, tempo de meditação, agradecimento, oração, libertação. Páscoa,
tempo de preencher e renovar os corações de alegria e louvor pela
ressurreição de Cristo.
As crianças e adolescentes, em homenagem a este dia tão importante,
realizaram diversas atividades, festas, celebrações e muito mais!

Páscoa na Rede!
Festa Projeto Casa Lar - Coral Som da Vida
Tradicionalmente é realizado uma celebração de Páscoa no Projeto Casa Lar em comemoração a
este dia tão importante. Houveram lindas apresentações e homenagens das crianças e
adolescentes do Coral e Banda “Som da Vida”, contando com a participação de familiares e
colaboradores da Rede.
O Coral “Som da Vida” do Projeto Legal em Central Carapina tem como objetivo fortalecer os
vínculos e aproximar as crianças e adolescentes ao universo musical, possibilitando uma

experiência e prática de uma cultura de paz.

XVII Via Sacra do Menor

“Defender e cuidar da vida é compromisso de todos”
Foi realizada uma caminhada, com a participação de centenas
de crianças, adolescentes, jovens e colaboradores, que
participam de diversos projetos sociais, realizado no Centro de
Vitória. Foram momentos de oração, mobilização, divulgação
através de encenações, cantos e palavras de ordem, referentes
a violação dos direitos das crianças e adolescentes.
A Via Sacra se torna um grito, um clamor para as diversas
autoridades, sociedade que devem buscar a justiça para todos,
principalmente
para
os menos favorecidos
que ainda se encontram extremamente marginalizados e cerceados de
seus direitos.
A mensagem de esperança e compromisso esteve presente durante
todo o percurso, que teve como lema “Quem acolhe o menor, a mim
acolhe”.

Via Sacra do Menor

“Defender e cuidar da vida é compromisso de todos”
Possibilitando o fortalecimento do convívio comunitário, a Casa Sol Nascente
realizou uma caminhada percorrendo as ruas do Bairro Manoel Plaza.

Visita ArcelorMittal – Apresentação MusArt
Neste mês, a ArcelorMittal Tubarão realizou uma visita ao Projeto Cidadão, de forma oficial
para inaugurar as ações realizadas através do Projeto “MusArt: Alicerces para o

desenvolvimento”.
Este evento contou com crianças e adolescentes dos Projetos: Legal – Central Carapina,
Cidadão – Novo Horizonte, e Meninas e Meninos do Mestre – Planalto Serrano, que juntos
realizaram uma linda apresentação.

Atividade Integrada – AIESEC

Cultura na Rede
Oficinas Artísticas
Valorizando a cultura e o desenvolvimento de mentes criativas das crianças e adolescentes. Foram
realizadas oficinas artísticas e recreativas onde cada criança e adolescente pode expressar,
conhecer, e interagir em um espaço propício divertido e cheio de novas aprendizagens.
Neste mês houveram as seguintes oficinas:
•

Oficina de Expressão Artística: Produção e apresentação de Sarau de poesias com o tema:
“Água, fonte de vida – ciclo da água no meio ambiente.”

•

Oficina Artesanal: Confecção de pulseiras, chaveiros e bordados.

•

Oficina de Biscuit: Confecção de Coelho – símbolo da páscoa.

•

Oficina Lúdica: Confecção de quebra cabeças e caça palavras, bingos, e jogos no tema
“profissões”.

•

Oficina de Leitura: Leitura do poema “O Trabalhador” – Maria do Rosário Macedo.

•

Oficina de Música: Coral do projeto “MusArt” em parceria com a ArcelorMittal Tubarão.

A Rede AICA
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.

Projeto Curumim (SCFV)

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.

Casa Lar Pe. Rafael Dimiccoli

Casa Sol Nascente (LAC e PSC)

Projeto Casa Lar Luca Fossati

Projeto 3M’s (SCFV)

Nossos Parceiros:

Projeto Cidadão (SCFV)

Projeto Legal (SCFV)

Projeto Adolescentes em Ação (SCFV)

Apoie Esta Causa!
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