1 - Novo Dinamiz ador Comunit ário
A figura do jovem da comunid ade, que pela sua história de vida, pelas competê ncias
pessoais e sociais, pela sua integraçã o na comunid ade
em geral e em particula r junto dos jovens, reveste-s e de uma importân cia estratégi
ca para a interven ção dos projetos . Efetivam ente, a sua
proximid ade à comunid ade envolven te permite- lhe um acesso em primeira mão às
problem áticas dos jovens, às suas potencia lidades,
possibili tando desta forma uma interven ção mais incisiva. Modelo de referênci a, este
jovem poderá ser facilitado r da mudança , pela sua
capacida de de negociaç ão e mediaçã o. Tendo em consider ação as caraterís ticas específic
as desta figura, este jovem passa, ele próprio, por
um contínuo processo de formação e de construç ão do seu projeto de vida, enriquec
endo a sua ação e o seu poder mobiliza dor junto dos
jovens e da comunid ade.
Com este enquadr amento, desde o passado dia 1 de Novemb ro, o projeto conta com
o Nuno Bunheira , como novo Dinamiza dor Comunit ário.
Toda a equipa deu as boas vindas ao Nuno!

2 - Literacia Digital
Estamos na reta final do primeiro período e os jovens do 4º ano do Agrupamento de Escolas Rio Arade, há já algum tempo que deram início
às aulas de Literacia Digital. Durante este primeiro período, os meninos do 1º ciclo puderam aprender os princípios básicos do computador,
quais os seus componentes e distinguir os diferentes tipo de dispositivos.
No início do próximo ano, daremos resumo ao que foi dado até então. Logo depois iremos concluir o pouco que falta para terminar o primeiro
dos módulos da Literacia digital - Princípios Básicos sobre Computadores. Uma vez terminado o primeiro módulo, ir-se-á realizar uma simples
prova, onde os jovens poderão mostrar os conhecimentos adquiridos…acreditamos que todos irão ultrapassar esta etapa com mérito.

3 - Magu sto
No dia 11-11 -11, o Agarr ’a Onda! come morou o dia do
S. Martin ho, com um magu sto na sua sede. As castan has
foram prepa radas em
conju nto, assad as no forno da ADR e depoi s partil hámo
s o result ados entre todos .
Foi um excele nte modo de mais uma vez partil harmo s
o que temos , gesto que tanto signifi ca para nós, e de que
a impor tância é enfati zada
també m na lenda de S.Mar tinho.

4 - Cef de Golfe participa no Green Day do grupo Auchan
O Cef de Golfe participou no passado dia No dia 16 de Novembro na Acção sustentabilidade florestal no mundo, implementada no âmbito
do 50.º Aniversário do Grupo Auchan. Esta iniciativa, denominada “Green Day”, teve como tema “50 anos, 50 árvores” tendo decorrido
simultaneamente nos 12 países onde o Grupo está presente. Em Lagoa a atividade foi realizada em parceria com o Município de Lagoa
e o Agrupamento Rio Arade, tendo decorrido no sítio das fontes. Os alunos do Cef de Golfe tiveram uma participação fundamental, uma
vez criaram as condições para a plantação das árvores e orientaram os alunos do 1º Ciclo presentes nas suas tarefas. Desta forma, puderam
demonstrar as competências que têm vindo a desenvolver no seu processo formativo e ainda contribuir para um planeta mais verde,
sensibilizando-os para a importância da conservação da natureza, neste que é o Ano Internacional das Florestas.

5 - Inicío da ação de Formação Estratégias e Práticas de Educação para a Inclusão
Iniciou-se no passado dia 18 de Novembro a ação de formação para professores do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento Rio Arade
intitulada “Estratégias e Práticas de Educação para a Inclusão”. Esta iniciativa, com cerca de 30 inscritos resulta da estreita parceria com
o agrupamento. Confere 3 créditos sendo composta por 25 horas presenciais e 50 horas de trabalho autónomo.
As horas presenciais são constituídas por 5 módulos nos quais se pretendem transmitir os atuais conhecimentos científicos, que permitam
uma melhor avaliação das problemáticas associadas à inclusão de jovens, contribuindo desta forma para a construção de um itinerário
de intervenção que melhor possa responder às necessidades do público alvo em direção ao sucesso escolar e social.

Módulos

Formadores

Carga Horária

Perfil bio-psico-social
da criança dos 10 aos 15 anos

Diogo Fazenda

2h

Abordagem neurocognitiva

Diogo Fazenda

2h

Violência e gestão de
conflitos em ambiente escola

Isabel Oliveira

7h

ACIDI - Entreculturas

3h

Luís Miguel Neto
Helena Marujo

6h

Diogo Fazenda

5h

Educação Intercultural
Psicologia Positiva
Estratégias de Intervenção
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7 - Concurso para o Logótipo das Associações de Estudantes das Escolas 2,3 João Cónim e Rio arade
O potencial que um grupo de pessoas unidas por intenções e objetivos comuns é imenso, nesse sentido, a promoção do associativismo
juvenil no projeto agarr´a onda! foi desde a sua génese um objetivo. Concretizamo-lo através da assembleia de jovens do projeto,
constituída pelos jovens que assiduamente frequentam o nosso espaço jovem “a loja”, mas também através da formalização das Associações
de estudantes das escolas EB23 Rio Arade e João Cónim, cuja constituição foi considerada como estratégica para o projeto e para o
Agrupamento Rio Arade. Com o intuito de aproximar todos os alunos aos seus representantes legais e à ação da associação, decidiu a sua
direção, criar um concurso para o logótipo da Associação. Os vencedores serão apresentados nas tomadas de posse que irão acontecer no
último dia de aulas do primeiro período.

8 - Agarr´a Onda! - Destaque no Facebook do Programa Escolhas
Divulgar as iniciativas e práticas dos projetos financiados, sempre foi um desiderato do Programa Escolhas. Para o efeito foram
desenvolvidas diversas plataformas, nomeadamente o site e as redes sociais. Assim, decidiu o Programa, quanto a nós, muito bem,
potenciar essas ferramentas de abrangência nacional, divulgando um Projeto por semana no seu site www.programaescolhas.pt e facebook.
No âmbito desta estratégia o Projeto Agarr´a Onda!, foi o primeiro projeto a usufruir de destaque. Durante toda a semana de 21 a 26 de
Novembro foram divulgadas diversas ações ilustrativas da nossa intervenção.

9 - Padrinhos Agarr´a Onda!
No âmbito da nossa estratégia de angariar os apoios que permitam responder às necessidades que vão surgindo ao longo da nossa
intervenção, foi possível recolher junto da Pastelaria Algarve (Lagoa/Carvoeiro) um apoio sob a forma de géneros, que tem permitido
ao projeto disponibilizar diariamente, aos cerca de 40 jovens que frequentam o espaço, um lanche muito saudável, e reforçado.
Num contexto de grandes dificuldades sentidas pelas famílias, este apoio revela-se como fundamental. Toda a equipa e jovens do Projeto
Agarr´a Onda! agradece a solidariedade do Sr. Luís, proprietário da Pastelaria Algarve.

10 - Banda desenhada Agarr´a Onda!
A banda desenhada é chamada de “Nona Arte”, ela é também conhecida por história aos quadradinhos e é uma forma de arte que conjuga
texto e imagens, com o objectivo de narrar histórias dos mais variados géneros e estilos.
Dado que alguns dos jovens do projeto são cativados pelas artes gráficas e uma vez que igualmente acontecem histórias divertidas dentro
do Projeto Agarr’a Onda!, foi sugerida a criação de uma banda desenhada. Nesta, serão representados vários acontecimentos ou situações
divertidas (sejam estas histórias verídicas ou mesmo fictícias, escritas pelos nossos jovens). Mais tarde serão divulgados os trabalhos através
da plataforma Web, no nosso facebook e website.
Para a criação da banda desenha foi necessário juntar um grupo de jovens interessados, com distribuição de tarefas de acordo com os seus
interesses (desenhadores, roteiristas).
Estamos confiantes que esta será uma plataforma que pode igualmente vir a dar asas ao desenvolvimento da imaginação, criatividade
e espírito de equipa dos nossos jovens.

11 - Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.
Procurando incutir nos jovens capacidades reflexivas e a consciência das problemáticas da nossa sociedade, no passado dia 25 de Novembro
o Agarr’a Onda! assinalou na sua sede, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.
Na primeira parte foi promovida uma reflexão acerca desta problemática com base nos dados reais disponibilizados no site da APAV.
Os nossos jovens têm noção de que este flagelo, está infelizmente, muito presente na nossa sociedade, assumindo muitas vezes, formas
de violência bastante graves. É preciso consciencializar e alertar para o quanto esta situação é errada e grave.
Depois desta reflexão os jovens visionaram o filme “Enough” que aborda esta temática e expõe uma hipótese de fecho do ciclo vicioso
da violência. A protagonista, vítima de violência doméstica, decide dar a volta à sua situação, separando-se do marido, mudando
de identidade e aprendendo defesa pessoal..o final é surpreendente... a sessão de cinema foi acompanhada com pipocas.

12 - Campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar
Como já vem sendo hábito, os jovens do Agarr’a Onda! foram voluntários na campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar.
Desta vez estivemos no Intermarché de Lagoa entre as 14h e as 20h de sábado (dia 26 de Novembro).
A recolha correu muito bem. Agradecemos à Sara, Marta, Margarida, Ricardo, Gonçalo, Paulo, Mara e Ana Catarina a sua disponibilidade
para ajudar. Com a sua participação entusiasta e alegre, com certeza, mais produtos foram recolhidos.
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Diogo Fazenda

Luciano Gonçalves

Lúcia Mendonça

Andreia Rosado

Teresa Matos

João Cabrita

Coordenador do Projecto e Psicólogo

Acompanhamento Técnico e Socióloga

• Tomada de posse da associação
de estudantes EB 2,3 Rio Arade
• Festa de Natal
• Férias de Natal Agarr´a Onda! 2011
• Torneio de Futsal em Tavira
ENTIDADE PROMOTORA:

FINANCIADO POR:

Técnico de Desporto

Acompanhamento Técnico e TOC

• Prémio Escolhas “Professor com práticas mais Inclusivas”
• Gala Escolhas
• Vencedor do logótipo para as Associações
de estudantes do Agrupamento
• Formação no CID
• Ser dinamizador comunitário…
CO-FINANCIADO POR:

Técnica de Intervenção Social / Psicóloga

Técnico do Centro de Inclusão Digital

Nuno Bonheira

Dinamizador Comunitário

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!

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

