FORMAÇÃO PROFESSORES NO AG

ARADE
O
I
R
O
T
RUPAMEN

A função dos professore s de qualquer grau de ensino, encerra hoje um conjunto de exigências e desafios,
fruto de uma sociedade em constante
mudança e da integração generaliza da do conceito de educação inclusiva. Efectivame nte, este conceito
foi claramente defendido na Declaração
de Salamanca (1994), “... As escolas devem integrar todas as crianças, independe ntemente das suas condições
físicas, intelectuai s, sociais,
emocionai s, linguística s ou outras. Tal engloba as crianças com deficiência e as superdotad as, as crianças
que trabalham ou que vivem nas ruas,
crianças de origem estrangeira ou de populaçõe s nómadas, crianças de minorias linguística s, étnicas ou
culturais e crianças de outros grupos
desfavorec idos ou marginaliz ados”.
Neste sentido, a procura contínua do desenvolvi mento de estratégias facilitadora s da promoção do sucesso
escolar, num contexto sócio-cultu ral
e económico desfavorec ido, onde estão presentes as diversas problemát icas atrás identificad as, gerou um
diagnóstic o de necessidad es, que
conduziu ao desenvolvi mento das ações formativas abaixo identificad as.
Assim, o projeto e o agrupamen to Rio Arade, aproveitan do a experiênci a do nosso congénere XK de Ferreiras,
propôs ao Centro de Formação
de Albufeira Lagoa e Silves, a realização de duas ações: “O jogo como estratégia de educação para a inclusão”,
dirigido ao Pré-escola r e 1º Ciclo
e “Estratégi as e Práticas de Educação para a Inclusão” para os 2º e 3º Ciclos.
Estas ações, que irão conceder 3 créditos, implicarão 25h de formação presencial e 50h de trabalho autónomo
. Irão envolver cerca de 60 docentes
e terão o seu início previsto para a primeira semana de Novembro.
O coordenad or do Projeto Agarr´a Onda! Será o formador responsáve l pelas ações, que naturalmen te envolverão
diversos especialist as nacionais
nas temáticas abordadas .

DANT
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O envolvimento juvenil é para o Projeto um desiderato estrutural. Efetivamente parece-nos que os jovens devem ser atores constantes e ativos
no palco que é a sua vida, considerada nos seus diversos contextos. Pensamos que desta forma se desenvolverão enquanto cidadãos melhor cientes
dos seus papéis e mais empreendedores.
Sendo também uma prioridade do Agrupamento Rio Arade, o Projeto retomou no passado dia 4 de Outubro o processo que irá gerar a constituição
da Associação de Estudantes da Escola EB 2,3 João Cónim. Nesta fase foram envolvidos todos os alunos da escola.
Relativamente à escola EB 2,3 Rio Arade, decorrerá o normal processo eleitoral, uma vez que no ano letivo anterior já fora constituída a associação
de Estudantes Rio Arade.
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Sendo constituídas por alunos que encerram algumas particularidades os cursos de educação e formação, são uma prioridade do Projeto. Neste
sentido, iremos acompanhar os CEF Tipo II de Golf, na EB,3 do Parchal e Bar na EB 2,3 João Cónim. Na constante procura de estratégias que
promovam a motivação para a escola e desenvolvimento formativo de alunos que na generalidade dos casos apresentam uma taxa de absentismo
e insucesso elevado, desenvolvemos um esquema de intervenção global. Almejamos criar um envolvimento da comunidade educativa no processo,
tentando desta forma veicular a utilidade instrumental da progressão escolar e formativa.
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Esquema de intervencao
do projecto nos cursos de educacao
e formacao
i
i
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AERA
Projectos Comunitários

Experiências Profissionais

Formação

Acompanhamento Individual Psicológico / pedagógico / social

Formação

Comunidade
Avaliação / perfil / Estilos
de Aprendizagem

Discussão de Casos

AGARR’A ONDA!/AERA

Alunos

Dinâmicas grupo Programa GPS

Professores

Participação
Projecto Turma
Actividades
com Famílias

Desenvolvimento
de projectos de
turma/individuais

Famílias

OEP - Projecto Profissional
Mediação

Escola com Pais

ARR´A
DECORAÇÃO DO ESPAÇO AG

Participação
Projecto Turma

ONDA!

Procu rand o prom over a ideia de que o espa ço
Agar r´a Onda ! é de todo s os que o frequ enta m
e proc uran do um cunh o mais perso naliz ado do
nos últim os dias de Setem bro os joven s do Agar
espa ço,
r’a Onda ! estiv eram envo lvido s no traba lho de
recup eraçã o de banc os.
Dura nte uma tarde os joven s lixara m bem todo
s os banc os com uma máqu ina lixad ora que todo
s quise ram expe rime ntar: “Foi muit o diver tido
carpi nteir o por um dia, em casa nunc a me deixa
ser
m mexe r em nada !, disse o Adria no”.
Nout ra tarde aplic aram o prim ário e pinta ram
livrem ente os banc os dand o asas à sua criat ivida
de com as tinta s cedid as pela ADR, noss a instit
prom otora . Cada banc o tem uma marc a difer
uição
ente do grup o de joven s que o cons truiu …”e
a
noss
a sede ficou mais noss a”.
Assim , os joven s pude ram apre nder a traba lhar
em recup eraçã o de made iras e deco raram o
espa ço da sede sem qualq uer custo pois todo
os mate riais usad os foram cedid os pela noss a
s
instit uição prom otora . “Mui to obrig ada!”
Outr as mud ança s à deco ração do espa ço estão
já em proje to.

ONDA!
ANIVERSÁRIOS NO AGARR´A
Comemorar o aniversário não é para grande parte dos jovens do projeto uma realidade. Independentemente das razões envolvidas consideramos
importante que se referencie este dia, junto dos colegas.
Assim, mantendo o nosso hábito de comemorar em conjunto os aniversários dos nossos jovens, no dia 15 de Setembro festejámos o aniversário
do Hermínio, dia 20 o Gonçalo Guerreio e no dia 22 o do Cristiano.
Os jovens fizeram os bolos na nossa sede e puseram-no a cozinhar no formo da ADR. Assim que acabam de sair do forno começa a festa…
Estas iniciativas são sempre muito aplaudidas pelos jovens.

ASSEMBLEIA DE JOVENS
No dia 21 de Setem bro os joven s reunir am-se na sede
do Agarr ’a Onda !, para a prime ira Assem bleia de Joven
s deste ano lectiv o.
Nesta reuniã o foram eleito s o presid ente e vice-p reside
ntes da assem bleia; saíram ideias claras acerc a das activi
dades despo rtivas regula res
a realiz ar no Agarr ’a Onda !; const ruíram -se plano s para
a concr etizaç ão de projec tos de grupo ; levan taram -se
ideias acerc a dos modo s de angar iação
de fundo s para a realiz ação de algum as activi dades e
sistem atizar am-se passo s para a remod elação do espaç
o
da nossa sede.
A qualid ade da partic ipaçã o dos joven s nesta assem bleia
foi muito boa, demo nstran do que os joven s vão cada
vez mais toman do para si o espíri to
empre ended or que quere mos incuti r na sua atitud e peran
te a vida, atravé s desta s e de outra s inicia tivas.
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O MANUAL DE EMPREENDEDORISMO “ U
Nos dias 29 e 30 de Setemb ro, ocorreu em Lisboa, no CNAI uma ação
de formaç ão sobre o Manual de Empree ndedor ismo “ Uma Escolha de
Futuro”
e nós estivem os present es.
Este manua l nasce de uma colabor ação entre a Univers idade Católic
a e o Program a Escolha s e sistema tiza de forma muito prática um conjun
to de
sessões a realizar com os jovens no sentido de os ajudar na concret ização
dos seus project os e assim dotá-lo s de um espírito empree ndedor eficaz.
A formaç ão foi muito dinâmi ca, sendo que os trabalh os no exterio r que
os jovens empree ndedor es devem fazer foram experim entado s por nós
permiti ndo a vivenci a pessoa l de muitos dos aspecto s a dinami zar nas
sessões com os jovens.
Procura remos agora pôr em prática com os nossos jovens os conhec
imento s ganhos nesta formaç ão e contido s neste manua l.
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Digital. Tal como nos
As férias de Verão terminaram e é chegado o início de uma nova temporada escolar, e com ela as novas sessões de Literacia
Rio Arade, envolvendo
anos anteriores, estas aulas são dirigidas especialmen te aos jovens do 4º ano das 4 escolas do Agrupament o de Escolas
cerca de 80 alunos.
nto, utilização do sistema
Pretende-se que os jovens aprendam os princípios básicos do computador, quais os seus componente s e o funcioname
operativo bem como a utilização dos programas base do Oﬃce.
de uma correta
Estas iniciativas têm como principal intuito, dotar os jovens de competência s facilitadoras do seu sucesso educativo, através
utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis.

ARR’A
WEBSITE DO PROJECTO AG

ONDA!

Após um longo período de desenvolv imento e actualizaç ões, eis a chegada do novo e melhorado website
do Projecto Agarr’a Onda!
Apesar do website ter um novo rosto, o projecto optou por manter a mesma estrutura na organizaçã
o da informaçã o. Desta forma, todos aqueles que
já estavam familiariza dos com o antigo website poderão encontrar semelhanç as relativame nte ao antigo
e navegar com mais rapidez e facilidade.
O projecto convida-o /a a consultar o novo website, onde poderá encontrar todas as informaçõ es mais
detalhada s sobre os objectivos , missão,
contexto de intervençã o e actividade s do Projecto.
A secção “Multiméd ia” está agora repleta de novas galerias de imagens dinâmicas e divertidas , evidencian
do os jovens com quem trabalham os todos
os dias, bem como uma nova galeria de vídeos mais organizad a. Adicionam os também uma secção
mais direcciona da para os jovens “Play time”, onde
poderão encontrar alguns jogos clássicos, entre outros. A secção de “Links” encontra-s e mais completa
e oferece uma vasta biblioteca de links
informativ os úteis para qualquer pessoa.
Assumindo a intenção de divulgar a nossa intervençã o, o site procura também constituir- se como uma
plataforma de comunicaç ão com parceiros
e comunida de civil em geral, podem encontrar- nos em www.aga rraondap e.adrquin taspedro
.pt
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Procurando promover a atividade desportiva regular, o Projeto irá desenvolver no âmbito das suas atividades com o Agrupamento Rio Arade,
sessões de canoagem para todas as turmas do agrupamento. Pensamos envolver cerca de 500 alunos até ao final do ano letivo. Como resultado
desta iniciativa pensamos reforçar a equipa de canoagem do Agarr´a Onda!, numa primeira fase, e posteriormente os quadros competitivos dos
clubes existentes no concelho. Estes jovens são acompanhados no seu desenvolvimento físico e motor, através do desporto. Mas também
cognitivo e psico-social através do acompanhamento escolar e social, procurando desta forma um desenvolvimento integrado.

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

•
•
•
•
•

Equipa de Futsal
Formação em empreendedorismo no CEF de Golf
Hallowen
Associação de estudantes
Articulação com a CPCJ

ENTIDADE PROMOTORA:

Técnica de Intervenção Social / Psicóloga

Acompanhamento Técnico e TOC

•
•
•
•
•
•
•

Formação de professores
Estudo acompanhado
Remodelação do espaço
Dia do animal
Dia mundial da alimentação
Dia mundial da Erradicação da pobreza
Dia mundial da poupança

FINANCIADO POR:

Técnico do Centro de Inclusão Digital

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!

CO-FINANCIADO POR:

CONSÓRCIO:

Lagoa (Algarve)

agrupamento de escolas rio arade

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

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

