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Voluntár ios do Cef de Golfe na festa do atletism o!
nos jovens com os quais interagim os diariame nte.
Dar um pouco de nós para o bem de todos é uma das premissa s que procuram os incutir
Vista, mais uma festa do atletismo. Respond endo ao
Observan do este princípio, decorreu no passado dia 16 de Março, no estádio da Bela
a iniciativa decorres se com o sucesso desejado. No final,
convite, 5 jovens do CEF de Golfe, disponib ilizaram o seu tempo e trabalho, para que
alegria por terem sido úteis.
manifest aram a sua satisfaçã o pelo reconhec imento atribuído e pelo sentimen to de

Férias da Páscoa no Agarr´a Onda!
No momento em que chegam as férias, chega também a recompen sa pelo esforço feito pelos nossos
jovens para cumprir com o melhor dos
resultados as tarefas que a escola propõe. Assim, o nosso programa de férias foi desenvolv ido tendo
como foco as propostas que os jovens
aprovaram em Assemblei a, hábito que oferece excelentes resultados a todos os níveis.
Durante as duas semanas foram promovida s diversas atividades de natureza lúdica: torneios de singstar,
dancestar, trackmania , poker e
bayblade; “ganha n’um minuto”; de promoção da cidadania: recolha de vestuário e calçado; de natureza
desportiva : surf; escalada, futebol,
motorstick s, canoagem , natação; passeio pedestre às fontes de Estômbar; de natureza formativa: sexualidad
e, tolerância e informátic a.
Enfim foram dias retempera dores para que os jovens entrem na reta final deste ano letivo com toda a
motivação e energia...

Reuni ão de pais
No dia 22 de Março pelas 17h30 decor reu na sede do Projec
to Agarr ’a Onda! a reuniã o com os pais dos joven s que
iriam partic ipar nas Férias
da Pasco a 2012. Nesta reuniã o, como é habitu al, foi aprese
ntado o progr ama de férias e discut ido o sistem a de recom
pensa s pelo bom
comp ortam ento, assidu idade e result ados escola res que
o projet o previa mente estab eleceu com os divers os interv
enien
tes.
Com estas iniciat ivas preten demo s que os pais se mante
nham envol vidos nos divers os conte xtos e vivênc ias dos
seus educa ndos.

Limpar Portugal
No dia 24 de Março os jovens do Agarr’a Onda! fizeram com que a onda de limpeza que varre o país neste dia, estivesse bem presente na
Mexilhoeira da Carregação. Assim, cerca de 15 jovens dividiram-se em grupos e recolheram todo o lixo espalhado pelas ruas e espaços verdes.
A recolha resultou em mais de 20 sacos grandes de lixo...
Mais uma vez os nossos jovens mostraram como podem fazer a diferença na comunidade surpreendendo-se por vezes a si próprios com o
prazer que obtiveram através da sua ação. Pensamos que estas iniciativas promovem nos jovens o consciência do seu papel social para a
preservação do bem comum.

Agarr ´a Onda ! e a Eskill s Week 2012
Eskills Week 2012, é uma inicia tiva que decor re todos
os anos e tem como objet ivo apoia r os joven s europ eus
a aprov eitar
as oport unida des de empre go gerad as pelas eskills e
sensib ilizá-l os para a impor tância das TIC (Tecn ologia
s de Inform ação
e Comu nicaçã o).”
Nos dias 26 a 30 de Março, o Projet o Agarr 'a Onda !, partic
ipou mais uma vez nesta inicia tiva criada pela Eskills
Week e teve
as suas porta s abert as duran te o períod o das 17h às 18h30
, para a comu nidad e em geral, para que todos aquel es
que desej assem
apren der ou testar os seus conhe cimen tos, pudes sem
fazê-l o na sede do projet o.
Duran te esta a esta inicia tiva, aquel es que aderir am,
receb eram forma ção e finaliz aram com uma prova que
lhes propo rciono u
uma certifi cação DCB (diplo ma de comp etênc ias básica
s em Tecno logia da Inform ação) .
Parab éns a todos os partic ipante s.

Dia Mundial da Saúde
O dia 2 Abril, dia Mundial da Saúde, foi comemorado pelo Agarr’a Onda! dando enfase a um dos maiores aliados da Saúde: O Desporto.
Durante o período da manhã deste dia de férias, os jovens aprenderam e praticaram as técnicas do rope skipping .
Durante a tarde os jovens fizeram uma caminhada até à EB 2,3 Rio Arade onde praticaram escalada.

Maus tratos na infância - Teatro do oprimido
No dia 3 de Abril, ainda durante as férias da Pascoa, o Agarr’a Onda! organizou uma atividade sobre o tema dos maus tratos à infância usando
as técnicas do Teatro do Oprimido. Todos partilharam histórias de maus tratos vividas por si ou que eram do seu conhecimento. Depois, foram
representadas as histórias mais significativas e aconteceu uma reflexão sobre o que fazer em cada situação. “Foi uma experiencia para pensar
e sentir…”

Recolha de vestuári o e calçado para famílias as carencia das do concelho de Lagoa
O Agarr’a Onda! organizo u uma recolha de vestuário e calçado na Mexilhoe ira da Carregaç
ão no sentido de os reencam inhar para famílias
carenciad as do concelho de Lagoa. O dia 4 de Abril foi o dia marcado para a recolha e
o resultado final da mesma foi muito gratifican te.
“Ficámos surpreen didos com a solidarie dade que encontrá mos em mais uma das nossas
ações na comunid ade”.
O Agarr’a Onda! agradece a todos os jovens que participa ram e a todos os elemento s
da comunid ade que contribu íram para esta campanh a.

Frases para reflexão sobre os Maus tratos na Infância
alerta sobre situações de maus tratos
Durante o mês de Abril os jovens do Agarr’a Onda! distribuír am panfletos com frases de
nas vitrines dos estabelec imentos comercia is da Mexilhoe ira da Carregaç ão .
rapidame nte os jovens tomaram a iniciativa
Inicialme nte a abordage m aos comercia ntes foi feita pelo técnico do Agarr’a Onda! mas
a explicar a campanh a… e foram muito bem
e espontan eamente começara m a solicitar a autorizaç ão para colocaçã o dos panfletos e
sobre os maus tratos, constitui u também
sucedido s! Assim, esta ação, para além de contribui r para a expansão da onda de reflexão
um importan te ganho de competê ncias empreen dedoras para os jovens.

Visionam ento do Filme Precious
No dia 26 de Abril os jovens do Agarr’a Onda! assistiram na sede do projeto ao filme “Precious
”. Este filme constitui uma abordage m
sobre os maus tratos e exclusão sofridos por uma jovem obesa, iletrada e mãe solteira. “Este
filme fez-nos pensar e prestar outra atenção
às situações que vivemos e vemos bem perto de nós…”

Gravações para o filme sobre os Maus tratos
Durante o mês de Abril os jovens do Agarr’a Onda! realizaram as gravações para a curta- metragem sobre os Maus tratos.
Esta curta-metragem construiu-se a partir de pequenos sketches que retratam situações de maus tratos. Com este filme pretendemos
alertar as consciências para esta causa e deixar bem clara a mensagem de que é preciso agir, falar, pedir ajuda e denunciar para combater
esta realidade. Restam agora os trabalhos de edição de imagem e som e o resultado poderá ser visto em breve.

Logotipo humano
O dia 20 de Abril foi o dia azul, dia oficial da Prevenção dos Maus tratos na Infância no Agrupamento de Escolas do Rio Arade.
Neste dia, o logotipo humano representando o laço azul (Símbolo da Prevenção dos Maus tratos na Infância) constituiu-se na EB 2,3 Prof. João
Cónim e EB 2,3 Rio Arade e os alunos participaram com muita motivação. O Agarr’a Onda! agradece a participação e colaboração de todos.

Preg ador es em form a de laços azuis
No dia azul, os 1000 pequ enos prega dores em forma
de laços azuis (Símb olo da Preve nção dos Maus
trato s na Infân cia) feitos pelos joven s do nosso proje
to estive ram prese ntes perto do coraç ão de todos
os elem entos da E.B 2,3 Rio Arade ; EB 2,3 Prof. João
Cónim ; na EB 1/JI de Mexil hoeir a da Carre gação
;
na EB 1/JI de Parch al, na ADR e claro na sede do
Agarr ’a Onda ! Todo s senti ram esta causa como uma
causa cada vez mais sua.

Dinâmica de grupo “Isto são maus tratos?”
No dia 18 de Abril aconteceu na sede do projecto Agarr’a Onda! a dinâmica de grupo “Isto são maus tratos?”. Nesta atividade
o dinamizador comunitário partiu de situações concretas para levar os jovens a refletir no que são ou não maus tratos.
Deste ponto a reflexão seguiu-se para as vivências pessoais de todos…
“Foi uma atividade que nos permitiu descobrir novas características sobre cada um de nós…” “Esta partilha ajudou-nos a sermos
mais próximos e sensíveis ao que pode magoar o outro...”

Agarr ´a Onda ! prom ove reflex ão sobre sexua lidad
e
Decor reu no passa do dia 3 de Abril, na sede do proje
to, uma dinâm ica sobre a sexua lidade . Dirigi do aos frequ
entad ores do espaç o,
procu rámos , que este mome nto fosse esclar ecedo r, prom
otor da reflex ão e forma tivo. Os joven s poder ão exprim
ir as suas opiniõ es
e crenç as, bem como ouvir outro s joven s e os técnic os.
Consi deram os que estes mome ntos são impor tante s,
porqu
e perm item a reflex ão
e a expre ssão livre, increm entan do o poten cial de apren
dizag em, poden do desta forma melho rar a capac idade
de
respo
sta dos joven s
às situaç ões com que se depar am no seu desen volvim
ento.

Aga rr´a Ond a! no cam peo nato da Euro
pa de Can oag em
O sent ido da solid arie dad e, da part ilha
e da resp onsa bilid ade cívic a, são valo
res que estã o na gén ese da met odo logi
do proj eto Aga rr´a Ond a!, nest e sent
a de inte rven ção
ido proc uram os inic iativ as que , seja
ao
níve
l da com unid ade loca l, seja ao níve l
nos perm itam trab alha r nos jove ns este
mai
s glob al,
s valo res.
Tom and o con heci men to da proc ura
de volu ntár ios que a Fed eraç ão Port
ugu esa de Can oag em está a leva r a cabo
do Cam peo nato da Euro pa de Juni ores
, com vista à orga niza ção
e sub 23, entr e 9 e 15 de Julh o na Vila
de Mon tem or-o -Vel ho, no ime diat o,
àqu ela enti dad e. A noss a cola bora ção,
dec idim os asso ciar -nos
con siste na disp onib iliza ção de volu
ntár ios e na sua com pon ente form ativ
a e mot ivac iona l.
Apro veit and o a orga niza ção da taça
de Port uga l no pass ado fim- de-s ema
na, dec orre u o prim eiro mom ento de
do proj eto, part icip aram 4 jove ns. Tod
form ação. Por part e
os saíra m de Mon tem or-o -Vel ho com
von tade de volt ar e cola bora r para orga
cam peo nato de sem pre!
niza r o mel hor

Jove ns do Aga rr´a Ond a! conv ocad os para
as sele ções naci ona is
Os atlet as que bene ficia m diari ame nte do
proj eto Agar r’ a Ond a e que repr esen tam
o Kaya k Club e Cast ores do Arad e (KCC A)
pass ado fim-d e-se man a, dia 15 e 16 de Abri
part icipa ram no
l, na Taça de Port ugal de Velo cida de. A prov
a reali zou- se em Mon temo r-o-Velho para
Cade tes e Juni ores , com os atlet as mas culin
as cate gori as
os a faze rem um perc urso de 1000 mts e
200m e as atlet as femi nina s de 500m e 200m
a prim eira prov a de velo cida de da époc a
. Send o esta
serv iu para aval iar a prep araç ão que os atlet
as têm vind o a faze r e para os Técn icos das
Naci onai s conv ocar em para as vária s equi
Sele ções
pas Naci onai s.
O KCCA cons egui u integ rar atlet as nos vário
s esca lões e cate gori as, tend o sido conv
ocad os 4 atlet as para as Sele ções Naci onai
que mais se dest acar am foram , Crist ian Baie
s. Os atlet as
s, que cons egui u o 3º luga r em k1 júnio r
1000 m. Salie ntan do que este ano é aind
enqu anto júnio r, alca nçou assim uma das
a
o seu prim eiro
seis vaga s para o cam peon ato da euro pa.
Infel izme nte este atlet a aind a não poss ui
port ugue sa o que o impo ssibi lita de repr
a
naci onal idad e
esen tar Port ugal até ao mom ento. A atlet
a do dia foi a Valé ria Korn ienk o que alca
júnio r femi nino em amb as as distâ ncia s
nçou
o 3º luga r
que part icipo u. De refer ir que esta atlet a
é uma jove m que tem vind o a evol uir de
com petiç ão e tend o-se torn ado, até ao mom
com
petiç ão para
ento, num a das atlet as mais cons isten tes
do seu esca lão.
O reco nhec imen to do seu prog resso está
pate nte na sua conv ocat ória para o está
gio da seleç ão naci onal e resp etiva seleç
o cam peon ato da euro pa em k4 500m . Outr
ão para
os atlet as em dest aque foram o Âng elo Luz
e o Pedr o Rodr igue s, no esca lão de cade
que alca nçar am o 4º e o 5º luga r resp etiva
tes,
men te. Dest e mod o conq uista ram as últim
as vaga s para a part icipa ção no está gio
de prep araç ão para a com petiç ão mais impo
rtan te dess e esca lão o Olim pic Hop es, a
reali zar em sete mbr o na Hun gria.

Form ação dos assis tente s oper acion ais da
Esco la EB23 Rio Arad e
A inter venç ão junto de todo s os inter venie ntes
que gravi tam o siste ma educ ativo é para nós
fulcr al no senti do do recon hecim ento
dos seus papé is, enqu anto agen tes ativo s, no
proc esso de dese nvolv imen to/cr escim ento dos
noss os joven s. Nest e senti do, dand o
segu imen to ao proc esso de form ação levad o
a cabo pelo proje to, deco rreu no pass ado dia
19
de Abril , com a parce ria da Com issão
de Prote ção de Crian ças e Jove ns e do Agru pame
nto de Esco las Rio Arad e, uma sessã o de form
ação dirig ida aos assis tente s
admi nistr ativo s, subo rdina da à temá tica dos
maus trato s. Procu ramo s desta form a, cons cienc
ializa
r os desti natá rios desta ação,
para a impo rtânc ia do seu pape l e para o recon
hecim ento das difer ente s form as de abus os e
meto dolo gias de atua ção face
às situa ções conc retas com que se depa ram
quas e diari amen te.

Agarr ´a Onda ! no ENPA R 2012
Realiz ou-se nos passa dos dias 16, 17 e 18 de maio o ENPAR
2012 - Encon tro de Partilh as de Prátic as Educa tivas de
Cidad ania, nas instal ações
do Institu to Portu guês da Juven tude, em Faro, com o objeti
vo de mostr ar o que melho r se faz nas escola s da região
em prol da cidad ania
e solida riedad e. Dando segui mento à parce ria estab elecid
a com a RAALP E na edição anteri or, os projet os que a comp
õem foram convi dados
a partic ipar. No caso do Agarr ´a Onda ! partic ipámo s com
o CEF de Bar da EB23 de Estôm bar, tendo explo rado o
bar
do
IPJ, desta forma
os joven s, com a orient ação do forma dor Filipe , tivera m
mais um mome nto de prátic a em conte xto real de trabal
ho,
tendo demo nstrad o
estar a altura do acont ecime nto.
No último dia os repres entan tes da Assoc iação de estud
antes da EB23 Rio Arade , tivera m a possib ilidad e de apres
entare m a sua candi datur a
ao progr ama INOVA .

AEERA – inova

I.P.
“O Inova – Jovens Criativos, Empreendedo res para o Século XXI é uma iniciativa conjunta do Instituto Português do Desporto e Juventude,
e
Inovação
de
l
(IPDJ) do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias e Empresas e à Inovação, I.P. (IAPMEI), e da Direccao‐Gera
deDesenvolvim ento Curricular (DGIDC) do Ministério da Educação e Ciência, dirigida aos jovens do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino
secundário.”
Apresenta diversos objetivos, nomeadamen te:
Desenvolver um ambiente propício à inovação e à criatividade;
•
Fomentar, nos jovens, a capacidade analítica, estimulando a reflexão, o espírito crítico, a capacidade de expressão e de argumentação,
•
a imaginação e a criatividade.
à
Neste contexto, lançamos o desafio à Associação de Estudantes da Escola EB 23 Rio Arade, para desenvolverem um projeto de candidatura
iniciativa INOVA. Após diversas ações formativas relacionadas com a promoção de competências empreendedo ras, os responsáveis da AEERA
decidiram avançar!

de
“No enquadramen to de uma crise económica como aquela que estamos a viver, pensamos que temos de encontrar formas diferentes
cidadãos,
resolver os problemas. Nós, alunos da associação de estudantes da escola Rio Arade, assumindo a nossa responsabilid ade enquanto
e enquanto alunos. Daqui surgiu então a ideia de olhar à nossa volta e verificar os problemas, as necessidades e os recursos.
Assim percebemos que a escola tinha um espaço (terreno) que poderia ser cultivável e que na oferta formativa existiam cursos de formação
o
relacionados com o cultivo da terra (CEF de Manutenção de Campos de GOLFE e PCA de Hortofloricult ura). A ideia consiste em rentabilizar
espaço, criando uma horta que teria um componente pedagógica, económica e solidária.”
O projeto apresenta vários objetivos:
Espaço para o desenvolvime nto de aulas práticas;
Produção de produtos biológicos, para fornecer a cantina escolar;
Produção de produtos a distribuir pelos alunos mais carenciados;
Venda de flores e outros produtos para financiar outras atividades escola.
Promoção da alimentação saudável;
Aproximação dos pais à escola.

•
•
•
•
•
•

dos
Infelizmente o projeto não foi selecionado para a fase nacional, no entanto, consideramos a iniciativa um sucesso, pelo envolvimento
pela
apropriado
será
jovens, pela reflexão gerada, pela qualidade das ideias e pelas competências adquiridas. Salientamos que este projeto
escola, que, desta forma reconhece todas as mais-valias do projeto.

Formação “o jogo como estratégia de educação para a inclusão”
Num verdadeiro trabalho de parceria, o Agrupamento de Escolas Rio Arade e o Projeto Agarr´a Onda!, desde sempre procuraram estratégias e
práticas que melhorassem o desempenho dos alunos do agrupamento. Surgiu então esta proposta de formação, que assume a importância do
desenvolvimento de competências que promovam a inclusão social, das boas práticas de educação intercultural, da promoção da equidade
social e da criação de condições para a concretização da igualdade de oportunidades para todos.
Com este projeto de formação procurámos refletir sobre o contexto social do Agrupamento, e a partir desta análise e das dificuldade
encontradas pelos docentes, perceber e desenvolver competências promotoras da inclusão social das crianças, e promotoras da igualdade de
oportunidades.
Objetivos:
1. Criar um clima organizacional de tolerância e compreensão da realidade social;
2. Promover práticas pedagógicas alicerçadas na reflexão participada;
3. Promover uma melhor integração dos alunos na sala de aula e na escola,
valorizando a diferença e a diversidade ;
4. Adotar a partir do jogo práticas educativas promotoras da integração;
No seguimento da formação dirigida aos docentes do 2º e 3º CEB, esta iniciativa contou com 27 docentes do primeiro ciclo
e educadores do AERA, que participaram em 25 horas presenciais e 50h de trabalho autónomo para a concretização de um trabalho
que se constitua como uma verdadeira mais-valia para a promoção do sucesso dos alunos do agrupamento. Enriquecida com a preciosa
colaboração dos expoentes máximos da psicologia positiva em Portugal, os Professores Doutores Helena Marujo e Luís Miguel Neto,
aguardamos com expectativa os resultados de todos os momentos de partilha e de união em torno da nobre missão de encontrar
respostas para os problemas do insucesso escolar.

Estagiária do curso de organizador de eventos
O meu estágio começou na terça-feira dia, 22 de Maio e foi a partir desse dia que comecei a fazer parte deste grupo, nos primeiros dias de
estágio dediquei-me a conhecer os integrantes, o regulamento e as instalações tanto do Agarr’a onda! como os da ADR (Associação
Desportiva e Recreativa), depois de conhecer e saber tudo sobre o projeto, comecei as minhas funções e no segundo dia organizei uma
pequena atividade relativa a um debate sobre o preconceito.
Como trabalho de estágio fiquei com responsabilidade de Organizar as Ferias de Verão do Agarr’a Onda! De momento continuo a organizar
essas férias com a ajuda de todos os jovens, mas ao mesmo tempo vou organizando e ajudando a organizar outros eventos no projeto tais
como a feira da cidadania, assembleias de jovens, a entrega de roupa a algumas associações de caridade, entre muitas outras.
O meu estágio no Agarr’a onda! Tem sido uma experiencia muito enriquecedora para mim porque me permite trabalhar com varias
componentes, para além da organização dos eventos. Trabalho com os jovens, o voluntariado, e lá eu também estou a aprender e a trabalhar
com a parte da Publicidade, para dizer a verdade o meu estágio esta a ser maravilhoso e muito bom, tanto para o meu curso como para a
minha personalidade.
Hermínia Cunha Estagiaria de Organização de Eventos da ESMTG.

Semana da Cidadania e da Diversidade Cultural
No dia 23 de Maio foi organizada uma dinâmica de grupo no Agarr’a Onda! para assinalar a Semana da Cidadania e da Diversidade Cultural.
Nesta dinâmica foram debatidas questões relacionadas com o tratamento discriminatório de pessoas de nacionalidades diferentes. Neste
contexto, foi treinada a capacidade de discussão civilizada acerca de um mesmo acontecimento entre as diversas entidades da comunidade
representadas pelos jovens. Um momento agitado que gerou aprendizagem.

Banco alimentar
Como já vem sendo hábito o Agarr’a Onda! voltou a colaborar na campanha de recolha de alimentos para o Banco Alimentar. No dia 26
de Maio os voluntários do Agarr’a Onda! estiveram presentes no Intermarché de Lagoa.
As regras do funcionamento deste tipo de voluntariado já é bem conhecida pelos nossos jovens e as suas competências na realização
da tarefa vão evoluindo de forma notável.

Entrega de roupas à Junta de Freguesia do Parchal
No sentido de dar continuidade às suas missões solidárias, no dia 28 de Maio o Agarr'a Onda! procedeu à entrega de vestuário e calçado
na Junta de freguesia do Parchal. Os bens entregues provêm da campanha de recolha realizada pelos jovens do Agarr’a Onda! na Mexilhoeira
da Carregação para as famílias carenciadas do concelho.
Deste modo, os jovens vão tomando um conhecimento direto de como se podem organizar campanhas solidárias desde a sua origem até
ao resultado final. Todos ficam felizes por poderem contribuir para o bem estar de outras.

Alunos do CEF de Manutenç ão de campos de golfe em estágio
Na fase final do curso CEF de manutenç ão de campos de golfe, os alunos encontram -se em estágio
em contexto real de trabalho. Com
experiênc ias em Campos de Golfe e hotéis, podem reforçar o seu conhecim ento acerca do funcionam
ento do trabalho, cujas competên cias
foram desenvolv idas ao longo de quase dois anos letivos. Uma vez que o desempen ho de uma profissão
envolve outras competên cias que
não apenas as técnicas, podem verificar a importânc ia que as competên cias pessoais assumem, num
contexto de interação pessoal, por vezes
decisivas para a manutenç ão de postos de trabalho.
No seguimen to do nosso acompanh amento aos alunos, realizamo s com o Prof. Miguel, no passado
dia 30 mais uma visita aos vários locais de
estágio. Constatam os, in loco a integração dos alunos, positiva no geral, motivo de satisfação, no
culminar de dois anos intensos, objetivand o
o sucesso pessoal e profission al de todos. Considera mos que os professore s da turma e a escola estão
de parabéns pelas oportunid ades que
souberam criar para estes jovens.

Reunião da Assembleia de jovens
No dia 30 de Maio reunimos com os jovens na sede do Agarr’a Onda! para a 7º Assembleia de jovens do presente ano letivo. Nesta assembleia
discutimos o plano de atividades para as férias de verão, analisamos os dados da avaliação das férias da pascoa, entre outros assuntos. Desta
forma procuramos incutir nos jovens o hábito de participação e envolvimento. Aspetos que avaliamos como deficitários nos nossos jovens.

Reunião RALLPE
A Rede Algarvia de Projetos Escolhas (RALLPE), surge na 4ª geração do Programa Escolhas e inclui todos os projetos do Algarve, aprovados
e financiados pelo Programa Escolhas: Agarr´a Onda! (Lagoa), XkolheaXkola (Albufeira); Ecos (Loulé); Asas para Amanhã (Almansil); (R)Cria
(Faro); @ventura (S. Brás de Alportel); Bom Sucesso (Olhão); Murjona Júnior (Tavira); Escolhas Vivas (Vila Real de St. António).
Na sua génese a crença de que as coligações/parcerias permitem um maior esforço colaborativo, constituindo-se como veículos privilegiados
para a ativação de recursos locais e para a resolução de problemas que uma organização, serviço ou um grupo autonomamente teria muita
dificuldade em ultrapassar.
Com os objetivos:
Representar e Promover o Programa Escolhas na região do Algarve;
1.
Representar e Promover os projetos Escolhas do Algarve;
2.
Partilhar experiências e materiais e promover o intercâmbio, através da dinamização de atividades pluridisciplinares e conjuntas;
3.
Promover ações que incrementem a qualidade da intervenção dos projetos Escolhas do Algarve;
4.
Neste sentido, reuniu a rede no passado dia 31 de Maio na sede do Projeto Agarr´a Onda! Como ponto único, a organização do evento global
da rede Algarve Escolhas Alive.

da Inform ação
Certific ação DCB - Diplom a de Compe tências Básicas das Tecnolo gias
ção), consiste m na formaçã o e realizaç ão de prova, versand o
Os cursos DCB (Diplom a de Compe tências Básicas das Tecnolo gias da Informa
Criar uma pasta e dar-lhe um título, escreve r/imprim ir e guardar
conteúd os relacion ados com a utilizaç ão mais simples do comput ador.
de correio eletrón ico com anexos, são vários exempl os das
um texto, pesquis ar informa ção na Interne t, saber enviar uma mensag em
compet ências em causa.
integra ção escolar dos jovens, por essa razão, procura mos promov er
Conside ramos que estas compet ências são importa ntes para a melhor
os.
o acesso à formaçã o e diplom a de um número signific ativo de indivídu
um efeito motivad or, verifica do através da adesão verifica da.
ta
apresen
Tendo esta formaçã o, uma naturez a essenci almente prática,
atividad es letivas irão receber o seu diplom a DCB – Diplom a
No total, cerca de 90 jovens foram certifica dos e no último dia das suas
de Compe tências Básicas .
Parabén s a todos os jovens particip antes pelo seu desemp enho.

Equipa
Diogo Fazenda

Luciano Gonçalves

Lúcia Mendonça

Andreia Rosado

Teresa Matos

João Cabrita

Coordenador do Projecto e Psicólogo

Técnico de Desporto

Acompanhamento Técnico e Socióloga

Acompanhamento Técnico e TOC

Proxima Newsletter
•
•
•
•

Feira da Cidadania
Estreia da curta metragem “acredita em ti!”
Participação no campeonato Nacional de Promessas
Valéria Kornienko convocada para o campeonato
da Europa de Juniores em canoagem
• Arraial de estombar
ENTIDADE PROMOTORA:

Técnica de Intervenção Social / Psicóloga

Técnico do Centro de Inclusão Digital

• Entrega dos certificados de participação
e certificação da literacia digital e dcb
• Festa dos saberes e dos sabores
• Projeto Idosos em segurança
• Avaliação Programa Escolhas
• Ação scouting
• baile de finalistas

FINANCIADO POR:

Urbanização Fazenda Grande, Lote 2
8400-141 Lagoa

E-mail - agarraonda.pe@gmail.com
WEB - www.agarraondape.adrquintaspedro.pt
Facebook - www.facebook.com/Agarr'aOnda!

CONSÓRCIO:

Lagoa (Algarve)

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Dinamizador Comunitário

Contactos

CO-FINANCIADO POR:

agrupamento de escolas rio arade

Nuno Bonheira

Tlf: 282 045 496
Tlm: 910 503 700
Fax: 282 400 169

