
 
Percurso: Mês da Família 

Neste percurso foi realizado o Mês da Família, 

onde as crianças e adolescentes e seus 

familiares realizaram atividades juntos, 

fortalecendo a cultura da familiar e a 

importância da família na vida da criança e do 

adolescente. Teve Festa da Colheita, oficinas 

de biscuit, feltro, chaveiros entre outras 

atividades. Foram momentos super agradáveis.  
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O 
 Secretário de Serviços da Prefeitura Municipal da 

Serra - Guto Lorenzone, visitou o Projeto Meninos e 

Meninas do Mestre, para realizar a limpeza da área 

externa da Sede.  

Limpeza da área externa -  

Projeto Meninos e Meninas do Mestre  

O 
s integrantes intercambistas do AIESEC (Association Inter-

nationale des Etudiants en Sciences Economiques et Com-

merciales) foram acolhidos nos projetos da Rede, partici-

param de atividades, interações com as crianças e adolescentes. À 

favor do multiculturalismo, os intercambistas realizaram atividades 

sobre seus países nativos com as crianças e adolescentes.  

Grupos de Integrantes – AIESEC 



Roda de Conversa sobre o Trabalho Infantil - CRAS  

A 
 Rede AICA participou da Roda de Conversa sobre o Trabalho Infantil, no 

CRAS de Jardim Tropical. Foi discutido sobre o grande número de crianças e 

adolescentes que estão em circunstâncias de um trabalho sem 

regulamentação e fora da idade, em Grande Vitória, a fim de resolver esta 

problemática que está presente constantemente em nossa sociedade. 

N 
a Sede do Projeto Cidadão, houve a 

apresentação dos Cursos da Secretaria de 

Direitos Humanos da Ocupação Social e 

Escola Técnica Vasco Coutinho. Com participação de 

vários representantes da comunidade e serviços do 

território de Novo Horizonte.  

Apresentação de Cursos - Escola Vasco Coutinho  



O 
 Projeto Cidadão, Projeto Casa Lar, Projeto Legal e o Projeto Meninos e 

Meninas do Mestre realizaram visitas ao Acampamento SHEKINAH, em 

Santa Tereza. Houve muita diversão para todas as crianças e adolescentes, 

e uma ótima experiência de lazer!  

Visita ao Acampamento SHEKINAH 



 

Aconteceu no Projeto Cidadão o “Arraiá - 

Nois Fecha com o Certo". O nome 

inusitado surgiu para interagir com as 

crianças e adolescentes. Tiveram um 

almoço com comidas típicas, brincadeiras 

e sorteios para as famílias presentes! 

Participaram também a Banda "Som da 

Vida", do Projeto Legal e o Coral "MusArt 

- Alicerces para o Desenvolvimento", do 

Projeto Cidadão. Estes projetos de 

musicalização são patrocinados pela 

ArcelorMittal Tubarão, Prefeitura 

Municipal de Serra, Fundação Vale e 

Fundação Danilo e Luca Fossati.  

“Arraiá – Nois Fecha com o Certo” 

Cine Debate! 

O 
 Projeto Adolescentes em Ação, 

realizou um Cine Debate na 

Faculdade UCL. Os adolescentes e 

jovens da Rede assistiram o filme o filme 

"Juízo, a lei em conflito com os jovens" e ao 

final foi aberto um debate à respeito do 

filme e reflexão aberta à nossa sociedade.  



Em resgate à origem da festa junina e a integração entre 

as famílias das crianças e adolescentes, o Projeto Meninos 

e Meninas do Mestre realizou a “Festa da Colheita”. Teve 

decoração, comidas típicas, e muitas atividades para 

animar as famílias.  

Festa da Colheita 

Visitas ao Parque da Cidade  

e Área de Proteção Ambiental 

N 
este mês, em parceria com a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, o Projeto Adolescentes em 

Ação participou de visitas monitoradas ao Parque 

da Cidade e na Área de Proteção Ambiental de Serra Sede.  



Colônia de Férias!  

A colônia de férias aconteceu durante todo o mês e contou 

com a participação efetiva das crianças e dos adolescentes. Foi 

um mês de muitas brincadeiras, integração, diversão e 

aprendizado.  

C 
riando e incentivando o fortalecimento de vínculos 

entre os adolescentes, o Projeto Adolescentes em 

Ação realizou jogos e brincadeiras na orla de 

Jacaraípe. Contou com a participação de 100 adolescentes, 

foi bastante animado!  

Jogos na Praia!  



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! 
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