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Formaçã o - Estratég ias e Práticas de Educaçã o para a Inclusão
um módulo da Ação “Estratég ias e Práticas de Educaçã o
Decorreu no passado dia 3 de Fevereiro na sede do Agrupam ento Rio Arade, mais
Maria André, trouxe consigo a sua experiên cia
para a Inclusão”. Desta feita foi o módulo “Educaçã o Intercult ural”. A formado ra, Drª
étnicas, deixando pistas para uma pedagog ia
na dinamiza ção de projetos de interven ção social com destinat ários oriundos de minorias
da intercult uralidad e.
ação. Ressalto u a importân cia de construi r espaços
Apresen tando conceito s associad os à temática , procurou instigar a reflexão para a
idades assente na conscien cializaçã o da diferenç a,
de aprendiz agem das diferenç as e a necessid ade de promove r a igualdad e de oportun
como aspeto positivo e promoto r da criativid ade.

Tomada de posse da AE da EB23 João Cónim
Decorreu no passado dia 8 de Fevereiro no auditório da EB23 João Cónim, mais um momento,
que se pretende promotor de práticas
de cidadania juvenil. Estamos a falar da tomada de posse formal da nova associaçã o de estudante
s, da EB 23 João Cónim. Com uma sala
quase cheia de alunos e professore s, a iniciativa decorreu com a devida pompa e circunstân cia
que o momento exigia. A sessão iniciou-se
com as palavras de incentivo da coordena dora da escola, Professora Paula Simão, de seguida o
novo president e, Marco Bento tomou
a palavra, reiterando a sua motivação para defender os interesses dos alunos e ajudar a construir
uma escola em que todos possam ser felizes.
O projeto apoia a iniciativa, através da formação dos seus elemento s, abordand o temáticas que
pretendem alertar para a importânc ia
dos papeis que os represent antes dos alunos devem assumir, nomeadam ente ao nível da promoção
de práticas que objetivem a melhoria
do ambiente e sucesso escolar. São ainda desenvolv idas ações ao nível da construçã o de planos
de atividades e organizaç ão de eventos.
Com esta iniciativa, cumprimo s a intenção de constituir as associaçõ es de estudante s das duas
escolas do 2º e 3º CEB do Agrupame nto
de Escolas Rio Arade.

Dia Europeu da Internet Segura
No dia 8 de Fevereiro o Projeto Agarr’a Onda!, comemoro u o Dia Europeu da Internet Segura.
iniciativas onde se abordam
A inclusão digital é uma intenção central da implement ação do projeto, nesse sentido, valorizamo s muito as
quando navegamos
e se advertem as crianças e jovens para os diversos riscos e potenciais perigos invisíveis, que podemos encontrar
Conhecime nto), realizaram- se
e utilizamos a Internet. Com base nos recursos disponíveis no website da UMIC (Agência para a Sociedade do
sobre Cyberbully ing; Minuto
algumas actividades , como: a apresentaç ão Internet Segura – global; a sensibilizaç ão com recurso aos vídeos
o de problemas) .
Seguro; e tiras de banda desenhada (situações reais recriadas em banda desenhada com conselhos para minimizaçã
não é criar um sentimento
Ao abordamos diferentes pontos de vista e exemplos, demonstra mos diversos pontos negativos, mas o objectivo
consequên cias. Os jovens aderiram
desconfian ça e inseguranç a quando se utiliza a internet, mas sim, estarmos cientes dos possíveis perigos e
à iniciativa, reconhecen do desconhec er que algumas das suas práticas de “navegação”, envolviam riscos.

Formação APF
No dia 13 de Fevereiro, o dinamizad or comunitár io e a técnica de intervençã o social do Agarr'a Onda!
deslocaram -se ao IPJ, em Faro,
para a frequência de uma formação com o tema “Saúde, Sexualidad e e Afetividad e”. Esta formação
resultou de uma parceria entre a APF
(Associaçã o para o Planeame nto Familiar) e o Programa Escolhas e ofereceu aos formando s instrumen
tos muito úteis para o trabalho
do tema sexualidad e com os jovens dos projetos. Desta forma todos puderam dispor de mais e melhores
recursos para abordar estas
temáticas mais sensíveis e esclarecer as dúvidas dos jovens de forma mais natural, dinâmica e desprecon
ceituosa.
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São Vale ntim - Jove ns do Proj eto cola bora
m com insti tuçã o loca l
No Agar r´a Ond a! cons idera mos que o trab
alho de inclu são tamb ém se conc retiz a pela
aber tura das insti tuiçõ es loca is aos seus
e pela disp onib ilida de dos cida dãos em apro
cida dãos
veita r o que essa s insti tuiçõ es prom ovem
. Este proc esso dialé ctico, é muit as veze s
pela distâ ncia entr e o que é ofere cido e aqui
inva lidad o
lo que inter essa a quem proc ura, dific ultan
do dest a form a uma apro xima ção e iden tifica
com os ator es loca is e a cons truçã o de sent
ção
imen tos de pert ença com unit ários , que nos
caso s de com unid ades vuln eráv eis pode m
deci sivos para “boa s” esco lhas.
ser
Assim proc uran do de form a cont inua da a
apro xima ção dos jove ns às insti tuiçõ es loca
is, e facil itar a ocor rênc ia de mom ento s em
os jove ns poss am dem onst rar publ icam ente
que
as com petê ncia s adqu irida s no âmb ito da
sua form ação, deco rreu no pass ado dia 14
de Feve reiro (dia dos nam orad os) um janta
r muit o româ ntico, orga niza do pela ADR -CCS
Quin ta de S. Pedr o. Para serv ir o repa sto,
traja dos a rigo r, estiv eram os jove ns com
form ação em serv iço de bar, Nels on Cabe
de,
João Pere ira e Ema nuel .
Todo s cum prira m com disti nção, e até tiver
am direi to a gorj eta!
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ade
GOLFE Escola Rio Ar

No âmbito do trabalho da escola EB23 Rio Arade e do Projeto Agarr´a Onda!, com a turma CEF - Operador de manutenção de
campos de golfe, do Agrupamento de Escolas Rio Arade, procuramos construir sentidos ao sentido de incrementar a escolaridade
e o desenvolvimento de competências promotoras da inclusão social e profissional. A estratégia passa por procurar responder
às necessidades de cada aluno e pelo seu envolvimento na construção dos planos de atividades que respondem aos seus iteresses,
e que possam incrementar a motivação para as actividades lectivas e formativas.

A GERA – Golfe Escola Rio Arade, surge então como forma de promover a motivação dos alunos num contexto real de
trabalho e ainda assim, controlado, gerando desta forma experiências que cremos, promotoras do desenvolvimento.
Pretende-se também que através destas experiências os alunos possam sustentar o seu plano de atividades,
associando desta forma, a instrumentalidade das competências que desenvolveram ao longo do curso, valorizando o
trabalho como forma de “conquistar” o respeito dos outros e o acesso a experiências lúdicas, que de outra forma,
muito dificilmente acederiam.

Recu rso Esco lhas
Deco rreu no pass ado dia 24 de Feve reiro
, na sede do Prog rama Esco lhas em Lisb
oa mais uma etap a, do plan o de form ação
dos proj etos . Pret ende -se que os proj etos
do PE para os coor dena dore s
dese nvol vam o deno mina do Recu rso Esco
lhas .
Este , pod e oper acio naliz ar-se com o: a)
uma ferra men ta / instr ume nto e ou um
disp ositi vo ou met odo logia de inte rven
e/ou uma solu ção inov ador a e; b) uma
ção que confi gura uma boa prát ica
narr ativa que expl icita o seu mod o de utili
zaçã o, isto é, um man ual de apoi o à utili
apro pria ção e utili zaçã o autó nom a por
zaçã o que perm ite uma
terce iros situa dos nou tros cont exto s ou
situa ções de inte rven ção.
No fund o trata -se de uma boa prát ica e/ou
solu ção inov ador a de inte rven ção, já aplic
ada e testa da pelo s proj etos nos seus
cont exto s, cujo s resu ltad os apon tam para
a sua pert inên cia e adeq uabi lidad e, cont
ribu
indo ineq uivo cam ente para prom over
a inclu são soci al de crian ças e jove ns prov
enie ntes de cont exto s soci oeco nóm icos
mais vuln eráv eis, em alinh ame nto com
as prem issas do Prog rama Esco lhas .
O Agar r´a Ond a! enco ntra -se a dese nvol
ver um recu rso em parc eria com o Proj eto
Xkol haXk ola de Albu feira . Com a deno mina
de Esco la 5*** **, pret ende cons titui r-se
ção
com o um instr ume nto de ativa ção e de
capa citaç ão para prát icas inclu sivas em
esco lar, alme jand o o refo rço do suce sso
cont
exto
esco lar.
Esta prop osta resu lta da expe riên cia de
cerc a de 8 anos de impl eme ntaç ão junt
o de esco las.

Dinam ização comun itária
Chamo -me Nuno Bonhe ira e sou o novo dinam izador do projec
to Agarr´ a Onda! . Antes de trabalh ar como dinam izador era
um destin atário.
Com o passar do tempo fui sendo capaz de ver a vida de uma
forma mais positiv a, acredi tando mais em mim. Fui mostra ndo
os meus valore s
e partilh ando a minha experi encia. Foi assim que me convid
aram a ser monit or nas férias de verão de 2010 e 2011. Foram
experi ências que
gostei muito. Entret anto, o projet o convid ou-me para trabalh
ar como dinam izador comun itário. Convit e que aceite i logo,
com
muita vontad e
de agarra r esta oportu nidade .
Ser o dinam izador do projet o Agarr´ a Onda! envolv e uma grande
respon sabilid ade. O que procur o todos os dias é ajudar as crianç
as e jovens a
ver a viva de uma forma mais positiv a, conve rsando e procur
ando com eles activid ades para que eles possam aprend er a
conseg
uir
integr ar-se
na comun idade, chama ndo a atençã o para a impor tância da
escola e de vivere m uns com os outros com respei to. Procur
a ajudá- los, com
incent ivo para melho rar a auto-e stima, motiva ndo-o s a aprend
er para que possam no futuro ter uma vida melho r com mais
autono mia.

Desporto Agarr’a Onda!
O agarr’ o desporto! começou em janeiro de 2010 e tem como objetivo consolidar um espaço de intervenção social, particularmente através
do desporto, sendo exemplos disso as modalidades de canoagem, futsal e o basquetebol. Trata-se, então, de um projeto desenvolvido para
a formação humana e desportiva dos jovens do Projeto.
Os treinos destas modalidades têm superado todas as expectativas, quer pelo aumento dos participantes semana a semana, quer pela
motivação, compromisso e empenho dos jovens que diariamente beneficiam deste projeto.
As modalidades desenvolvidas têm comprovado ser atrativas para os jovens beneficiários e destinatários, estas têm tornado os nossos jovens
mais pró-ativos, trabalhadores e interessados na consecução de objetivos. Os treinos têm vindo, desta forma, a permitir a vivência partilhada
de crianças e jovens de diferentes origens sociais e étnicas. Uma das grandes vantagens e melhorias, que temos sentido no decorrer dos
treinos e competições em relação ao passado é o auto-controlo emocional na resolução de conflitos na base do diálogo, o respeito pelo outro
e o sentido da partilha e da amizade, e ainda a obtenção de hábitos saudáveis de cuidados com o corpo, a higiene e a alimentação.
Acreditamos que este é o caminho da mudança para um melhor futuro. O incluir, ensinando e capacitando.
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Coordenador do Projecto e Psicólogo

Técnico de Desporto
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Apresentação pública da GERA
Iniciativa Limpar Portugal
Férias da Páscoa
Reunião com pais
Jogo treino Futsal

Acompanhamento Técnico e TOC

•
•
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•

Técnica de Intervenção Social / Psicóloga

Técnico do Centro de Inclusão Digital

Dia da Mulher
Eskills Week 2012
Formação “ Estratégias e Práticas de Educação para a Inclusão”
Jovens canoistas do projeto participação em Campeonato nacional
Formação em empreendedorismo
Atividades da Associação de estudantes
Desafio dinamizador comunitário

Nuno Bonheira

Dinamizador Comunitário

Contactos
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E-mail - agarraonda.pe@gmail.com
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Facebook - www.facebook.com/Agarr'aOnda!
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