
Informativo 

Percurso: 

“Meio Ambiente” 

C 
om o tema: “Meio Ambiente”, o percurso 

deste mês foi bastante importante, divertido 

e de muito conhecimento para todos! 

As crianças e adolescentes realizaram passeios 

externos à parques ambientais, participaram de 

palestras, caminhadas, entre outras atividades. É 

essencial o desenvolvimento das crianças em questões 

sobre o meio ambiente, sua importância, e os 

cuidados que devemos ter para preservamos a vida. 
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As crianças e adolescentes dos Projetos da Rede AICA participaram de 

palestras com os temas "Segurança Alimentar, Nutricional e o Direito 

Humano à Alimentação Adequada".  

Fornecidas pelo Programa Mesa Brasil, essas palestras visam implementar 

na vida dessas crianças e adolescentes, o cuidado e a importância de uma 

alimentação segura e saudável, exaltando os benefícios que uma boa 

alimentação traz para a vida de cada um. 

Palestras Programa Mesa Brasil 

 

 

Turma: Cuidador Infantil 

Foi realizada a apresentação da 

turma do Curso de Cuidador 

Infantil do Projeto Banco de 

Talentos, na Sede do Projeto 

Cidadão  

Visita a Reserva Ambiental Jacuhy 

D 
ia Mundial do Meio Ambiente os adolescentes dos turnos 

vespertino e matutino do Projeto Cidadão, realizaram visita 

uma visita à Reserva Ambiental Jacuhy. Participaram de 

palestras sobre a importância da conscientização e preservação do 

meio ambiente.  



As crianças e adolescentes do Projeto Curumim 

realizaram uma visita ao Parque da Cidade - Serra e 

participaram palestra do Professor Biólogo Nagibi, com 

o propósito de aprimorar questões sobre o Meio 

Ambiente, muito conhecimento e diversão para todos! 

Visita ao Parque da Cidade 

“Trilhas Ecológicas do Mestre Álvaro”  

O Projeto Adolescentes em Ação participou da Palestra "Trilhas Ecológicas do Mestre Álvaro" na Área de 

Proteção Ambiental do Mestre Álvaro. A palestra abordou temas sobre sustentabilidade, cuidado da 

natureza, entre outras ações que podemos fazer para preservar a vida!  



Encerramento do Curso de Montagem e 

Manutenção de Computadores  

O Curso de Montagem e Manutenção de Computadores do 

Projeto Adolescentes em Ação foi concluído, foi realizada 

confraternização em prol desta jornada de experiência de 

trabalho!  

N 
o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, 

adolescentes do Projeto Cidadão saíram às ruas 

do Bairro Novo Horizonte conscientizando a 

comunidade sobre os prejuízos causados pelo Trabalho 

Infantil e suas consequências.  

Dia Mundial do Combate  

ao Trabalho Infantil  



A Rede AICA participou da IX Assembleia Geral de Eleição 

de Entidades que irão o Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (CONCASE), no próximo 

biênio 2017/2019.  

IX Assembleia Geral Eletiva - CONCASE  

Seminário “Tribuna de Educação”   

O 
s adolescentes do Projeto Adolescentes em Ação 

participaram do Seminário "Tribuna de Educação", 

no Itamaraty Hall em Vitória - ES. O tema da 

palestra foi: "A vida que vale a pena ser vivida" realizado 

pelo Professor Clóvis Barros.  



Apresentações e Atividades 

A 
s crianças e adolescentes do Coral e Banda do projeto "Som da Vida" 

realizaram apresentações na Unidade de Saúde de Central Carapina e na  

Escola Estadual Jones José Nascimento abordando o tema: "A paz é a 

gente que faz!", momentos emocionantes! 

Projeto “Som da Vida”  



Foi realizada a entrega dos certificados dos 

usuários que concluíram os Cursos do 

Projeto Banco de Talentos durante o 

primeiro Semestre de 2017. Ao final da 

entrega dos certificados, houve uma 

comemoração e um coffe break, onde 

todos se serviram e comemoraram 

animados! 

Banco de Talentos:  

Certificação 1º Semestre 2017 

“Intercâmbio Cultural  

entre Redes” 

F 
oi realizado o evento “Intercâmbio 

Cultural entre Redes”, patrocinado 

pela Rede ALSA em parceria com a 

Rede AICA, crianças e adolescentes estiveram 

presentes no dia 28 de junho em Jardim 

Carapina. Neste evento teve contação de 

história, teatro sobre a  exploração do 

trabalho infantil, apresentação de capoeira, e 

muita diversão para todos! 



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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