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Percurso: 

“Direitos Humanos” 

I 
niciamos o percurso do mês de Maio com o 

tema “Direitos Humanos”, através de palestras, 

orientações e atividades, as crianças e 

adolescentes continuaram o desenvolvimento do 

percurso anterior “Mundo do Trabalho”. Fortalecendo 

a importância da interseção da escolaridade e 

trabalho fornecendo uma boa qualidade de vida, a 

importância da intervenção na violência, a 

constituição e a garantia dos direitos humanos. 
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O 
 Projeto Adolescentes em Ação 

realizou em sua Sede, um fórum 

sobre o Mundo do Trabalho com 

o objetivo de fortalecer a compreensão dos 

adolescentes acerca de todos os aspectos e 

desafios no mercado de trabalho. 

Contando com a participação dos 

adolescentes dos Projetos – Cidadão e Legal, 

os adolescentes embarcaram em um 

mundo de informação, orientação e 

principalmente de incentivo. 

Junto da presença de incríveis profissionais, 

este evento contou com palestras e grande 

partilha de conhecimento para todos estes 

jovens. 

Fórum: “Profissões, Estagio e 

Aprendizagem” 

O Projeto Adolescentes em Ação junto com os 

colegas do Projeto Cidadão realizaram a Mostra 

Cultural com o objetivo de trocar experiências e 

vivências aprendidas nas oficinas. 

Os próprios adolescentes prepararam toda a 

sede do Projeto ocupando as salas para suas 

respectivas atividades. 

Esse momento foi 

bastante importante 

para a interatividade 

entre os adolescentes, 

que com muita 

autonomia se divertiram 

e trabalharam 

ativamente juntos nessa 

incrível Mostra Cultural! 

Mostra Cultural: “Compartilhando 

uma Cultura de Paz 

Momento Familiar em  

Ação de Graças 

Fortalecendo o vínculo entre a 

família e a vida da criança e do 

adolescente ,  o Pro jeto 

Cu r um im r e a l i zou  um 

momento de Ação de Graças. 

Esse encontro ressaltou a 

importância do familiar na vida 

da criança e do adolescente, 

também homenageando o papel de cada mãe 

no desenvolvimento de seus filhos. Houve 

entrega de brindes confeccionados pelas 

crianças e adolescentes, cartazes, e comida para 

festejar este momento 

precioso. 

  



O Projeto Legal realizou uma Mostra Cultural junto das crianças e adolescentes, 

com o tema: “Mundo do Trabalho” fortalecendo os aprendizados do percurso do 

mês de Abril. Foram realizadas palestras, apresentações de maquetes, 

apresentações de trabalhos, todas desenvolvidas durante o mês com os grupos 

de crianças e adolescentes.  

Houve também a importante participação de familiares, para dar apoio e 

acompanhando o desenvolvimento de seus filhos. 

Tudo isso para um futuro de qualidade dessa juventude! 

Mostra Cultural Mundo do Trabalho 

Reunião de Entidades e  

Lideranças Socioassistenciais nos territórios  

O Projeto Adolescentes em Ação realizou uma visita à Feira Internacional de 

Linguagem Eletrônica, exposição que ocorreu no SESI Arte Galeria em Vitória-

ES. Nesta visita foi possível inserir os adolescentes ao universo tecnológico e 

seu desenvolvimento na atualidade. 

Houveram diversas interações entre as obras por meio de dispositivos em 

realidade virtual, óculos 3D, realidade aumentada, instalações, entre outras 

grandes inovações da incrível tecnologia! 



Faça Bonito Dia 18 de Maio 

A Rede AICA trabalha para a mobilização e articulação da sociedade em prol da 

solidariedade e da justiça social, o que para nós devem alcançar a todos, sem 

distinção de cor, raça, gênero, etnia ou credo. Acreditamos que nosso dever e 

obrigação é plantar sementes para que esta bandeira nasça ou renasça em 

todos os dias e lugares que estivermos ou por onde passarmos, com destaque 

principal para as crianças e adolescentes, os mais prejudicados, pois são seres 

que se encontram em pleno desenvolvimento e precisam de atenção e cuidados 

especiais.  

Apoiamos e participamos da Caminhada de Enfrentamento ao Abuso e a Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes, em Laranjeiras – Serra, convocando e alertando a sociedade sobre o 

compromisso com a prevenção de todas as formas de violência e a proteção social de crianças e 

adolescentes incentivando a denuncia sobre violência contra as crianças e adolescentes.  

A Caminhada pelas ruas de Laranjeiras é um evento para reafirmar o compromisso no combate 

ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, um momento caracterizado por muita 

luta e garra nesta causa!  

 

Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e a Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes.  



 

Faça Bonito Dia 18 de Maio 

Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes.  



O 
Projeto Meninos e Meninas do Mestre, em 

homenagem as Mães, realizaram um momento 

familiar festivo em sua Sede. Este momento 

contou com a participação de 48 famílias, houve sorteios 

de caixas de chocolates, flores, toalhas bordadas, zumba, 

apresentação de vídeo com apresentações das atividades 

trabalhadas no trimestre, e maravilhosas homenagens das 

crianças e adolescentes. 

 

Festa da Família e Homenagem às mães 

Visita de representantes da Secretaria de Direitos 
Humanos e Cidadania.  

O Projeto Adolescente em Ação recebeu a visita de dois 

representantes da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania 

para divulgarem junto aos adolescentes e a equipe, o Projeto Viva 

Jovem, parceria do Ministério da Justiça com a Prefeitura da Serra, 

que promove ações voltadas para a juventude, que visa a 

promoção da saúde e proporcionando uma cultura de paz entre 

os jovens.  

Movimento Nacional Plano 
de Convivência Familiar 

A Rede AICA esteve presente em 

Recife –  Pernambuco, no Seminário 

“Diálogo Nacional sobre a 

Convivência Familiar e Comunitária 

de Crianças e Adolescentes”.  

Este evento tem como objetivo de 

promover um amplo diálogo 

nacional com atores do Sistema de 

Garantia de Direitos na temática 

Convivência Familiar e Comunitária. 



As crianças e adolescentes do Projeto Cidadão visitaram o 

Museu e Fábrica de Chocolates Garoto, foram 

apresentadas as histórias a partir do desenvolvimento da 

empresa ao longo dos anos, sua trajetória, processos 

produtivos, um passeio recheado de conhecimento e de 

muito chocolate!  

Visita ao Museu e Fábrica de Chocolates Garoto 

Passeio Externo –  SESC Aracruz 

B 
uscando o entretenimento dos adolescentes e 

jovens, o Projeto Sol Nascente realizou um passeio 

externo ao SESC de Aracruz-ES com os 

adolescentes e jovens. Este passeio é realizado todos os 

anos para propiciar um momento de lazer, paz, alegria e 

muito divertimento para estes jovens.  



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.  

O 
Projeto Adolescentes em Ação esteve presente na 

palestra "Serra Cidade Sustentável" na Câmara de 

Vereadores da Serra. A palestra abordou sobre 

como resolver problemas das cidades e criar novos 

mercados, contando com a presença de 35 adolescentes e 

07 educadores.  

Presença na Palestra  

“Serra Cidade Sustentável” 



Cultura na Rede 

A Rede AICA busca sempre o contato com a cultura e desenvolvimento de 

mentes criativas das crianças e adolescentes. São disponibilizadas oficinas 

artísticas e recreativas para que cada um possa se expressar, conhecer, se 

entreter em um espaço propício para diversão e de aprender coisas novas.  

Neste mês houveram as seguintes oficinas: 

• Oficina Artesanal 

• Oficina de Canetas Personalizadas 

• Oficina de Inclusão Digital 

• Oficina de Corte de Cabelo 

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

• E muito mais! 

Oficinas Artísticas 



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#
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