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1- Comem oração do Dia da Declara ção Univer sal dos Direito s Human
os
O Agarr’a Onda! empen hou-se em ter present e um espírito de Natal mais
human o e menos comerc ial. Assim, no âmbito da comem oração
do Dia da Declara ção Univers al dos Direito s Human os (10 de Dezem bro)
decorá mos a nossa árvore de Natal com os artigos que compõ em
esta declara ção: Cada jovem escolhe u o artigo que mais signific ava para
si e leu-o para os seus jovens colegas . Após a leitura colocou o seu
nome no mesmo, identifi cando- se com a sua mensag em. Posteri orment
e, cada jovem escreve u o seu desejo para o próxim o ano num coração
que colocou na árvore. Desta forma, o Natal foi vivido como um momen
to de solidari edade, human idade e bons desejos .

2 - Férias de Natal Agarr' a Onda!
Nas férias de Natal 2011 do Agarr’a Onda! estiver am envolv idas
num espírit o muito especi al… cerca de 30 jovens , estes partici param
com
prazer nas activid ades totalm ente propos tas por si e reinou um
ambien te muito positiv o de cooper ação e entend imento.
Na primei ra seman a, houve incidên cia nas activid ades despor tivas
como o futebo l, a capoei ra e a canoag em. Foram organi zados, diverti
dos
torneio s de Baybla de e Dragon Ball e foi visiona do o filme “Panda
Kung Fu II” com as indispe nsávei s pipoca s. Os jovens pudera m
també
m
visitar as instala ções da ADR, que muitos não conhec iam por dentro
.
Na segund a seman a de férias, procur ámos recomp ensar os jovens
pelo trabalh o de pintura s que os jovens desem penhar am. Assim
visitara m
o Aquash ow, em Quarte ira, onde todos pudera m usufru ir livreme
nte dos radicai s diverti mento s mecân icos, patina r na pista de gelo,
contac tar
com répteis e aves de rapina … “Foi um dia inesqu ecível…”
Do menu consto u ainda o passeio a Portim ão, com almoço no McDon
alds e ida ao cinema , com pipoca s para todos… Esta seman a acabou
com um dia muito diverti do com jogos tradici onais, já quase esquec
idos, mas todos pudera m partici par com muitas gargal hadas.
Estes eram progra mas muito deseja dos e aguard ados pelos jovens
pelo que foram dias muito especi ais, com activid ades que não só
os
mantiv eram ocupad os pela positiv a como propor cionara m muitos
mome ntos de aprend izagem , diversã o e conhec imento de novos
lugare s.

3 - Par tici paç ão na fes ta de
Na tal da AD R
No dia 15 de De zem bro rea lizo
u-s e a Fes ta de Nat al da AD R!
Nes ta, o gru po de tea tro de
con tag ian te . Atr avé s da dan
mím ica do Aga rr’a On da! act
ça e do rap env iám os um a car
uou de for ma
ta mu ito pec ulia r ao Pai Nat
de qua is são rea lme nte os val
al,
com ped ido s que nos lem bra
ore s ess enc iais nas nos sas vid
m a tod os,
as, que pou co ou nad a têm
Est ão de par abé ns a Ma ra Go
a ver com as usu ais pre nda s...
me s, a Cat arin a Seb ast ião, a
Cat arin a San tos , o Hu go Rol
im, o Ric ard o Ma rtin s e a Sar
a Vie ira pel a sua pre sta ção !

4 - Tomada de Posse da Associação de estudantes EB 2,3 Rio Arade
Decorreu no passado dia 16 de Dezembro no auditório da EB23 Rio Arade, mais um momento, que se pretende promotor de práticas
de cidadania juvenil. Estamos a falar da tomada de posse formal da nova associação de estudantes, da EB 23 Rio Arade. Com uma sala quase
cheia de alunos e professores, a iniciativa decorreu com a devida pompa e circunstância que o momento exigia. A sessão iniciou-se com
as palavras de incentivo e de promessa de colaboração da Diretora do Agrupamento, Profª Ana Martins. O projeto apoia a iniciativa, através
da formação dos seus elementos, abordando temáticas que pretendem alertar para a importância dos papeis que os representantes
dos alunos devem assumir, nomeadamente ao nível da promoção de práticas que objetivem a melhoria do ambiente e sucesso escolar.
São ainda desenvolvidas ações ao nível da construção de planos de atividades e organização de eventos.

5 - Baile de Natal
Nas férias de Natal existiram momentos muito especiais. Foi com muita alegria que vimos os jovens que lideram a nossa Assembleia
de Jovens, sugerir e organizar um baile de Natal Agarr’a Onda! Este baile decorreu na ADR, no dia 22 de Dezembro, não tendo faltado
nessa noite, risos, dança e gargalhadas.
O Agarr’a Onda! agradece à ADR pela cedência do seu espaço e por todo o esforço feito para que fosse possível a concretização deste jantar.
Existem agradecimentos especiais para o Sr. Álvaro, Teresa, Lara, Rita e D. São pela sua presença, e pela sua preciosa e sempre atenta ajuda!
Estão de parabéns os nossos jovens pela concretização da sua iniciativa, que assim vão dando os seus passos na aprendizagem do que
é ser empreendedor...

6 - Requalificaçã o do Espaço Agarr´a Onda!
Procurando personalizar o espaço Agarr´a Onda!, decorreram durante as Férias de Natal, pinturas que tornaram o espaço mais acolhedor,
animado e com um aspecto mais limpo e harmónico.
Os jovens foram responsáveis por todos os trabalhos, desde a escolha das cores até pintura. As suas presenças foram marcadas de uma
forma significativa, através dos desenhos na parede das suas silhuetas. Este pormenor, para além de ter criado um efeito muito interessante
foi muito especial para todos. O Agarr’a Onda! agradece a todos os que participaram e ajudaram activamente nesta renovação e em
especial.

7 - Prémi o Escolh as “Profe ssor com prátic as mais Inclus
ivas”
O Progra ma Escolh as, procur ando valoriz ar as boas prática
s dos projet o locais, decidi u institu ir um conjun to de prémi
os nomea damen te:
a catego ria de Profes sor com Prática s Mais Inclus ivas. Esta,
preten de valoriz ar os profes sores que desen volver am, em
articu lação com
os projet os Escolh as, iniciat ivas ou prática s inclus ivas com
um impac to signifi cativo nas crianç as e jovens do projet o.
No âmbit o da interv enção do projet o Agarr´ a Onda! com o
parcei ro Agrup ament o Rio Arade , foram definid as ações concre
tas de promo ção
do sucess o escola r, nomea damen te, com turma s priorit árias.
Perspe tivamo s uma lógica de interv enção assent e no diagnó
stico
individ ual
e do grupo, procur a-se desen volver um plano de ativida des
assent e em estraté gias de mobili zação dos alunos . Surge daqui
o inicio
da colabo ração com o profes sor Migue l Costa, coorde nador
do CEF de Golfe da EB 23 Rio Arade . Desde logo dispon ível
para
colabo rar,
o prémi o agora atribu ído é o reconh ecime nto de quem ao
longo dos anos enqua nto profes sor, encara a procur a do sucess
o escola r,
mas princip almen te pessoa l e social, como uma missão, procur
ando contin uamen te que os seus alunos tenham acesso às
oportu
nidade s
e que as aprove item, acredi tando que todos têm um poten
cial de nos surpre ender pela positiv a. É o reconh ecime nto
de quem se
dispon ibiliza diariam ente para os seus alunos e de quem contag
ia todos os que gravit am em seu torno com uma energi a propu
lsora.
Parabé ns ao Stor Migue l!!!!.

8 -Gala Escolhas
ano
O Programa Escolhas, entidade que financia o Projeto Agarr´a Onda!, promovido pela ADR-CCS Quinta de S. Pedro, comemorou este
Gala
os seus dez anos de existência. Para culminar a efeméride decorreu no passado dia 20, no Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra, a
vários
dos
jovens
por
asseguradas
casos
dos
maioria
na
do Programa Escolhas. No programa do dia, para alem das manifestaçõe s artísticas,
projetos
Projetos Escolhas que existem por todo o país, decorreu ainda a entrega de vários prémios de reconhecimen to do mérito a jovens,
Onda!
Agarr´a
do
comitiva
A
outros.
de
ou
vidas
suas
das
e outras individualida des que com as suas práticas contribuíram para a melhoria
foi composta pelo coordenador do Projeto, pela Diretora do Agrupamento Rio Arade, Prof.ª Ana Martins, pela Srª Vereadora da Educação
Miguel.
do Município, Profª Ana Martins, pelo Prof. Miguel Costa, Coordenador do CEF de Golfe e por 5 jovens, atuais e antigos alunos do Prof.
Foi um dia com muita animação e orgulho!

9 - Fes tiva l de ban das AD R 201
2
Enq uad rad o no pla no anu al de
act ivid ade s da AD R-CCS Qu inta
de S. Ped ro e do Pro jeto Aga rr´a
na sua sed e, o IX Fes tiva l de ban
On da! , dec orr eu no pas sad o dia
das AD R-2 012 . Com os apo ios
7 de Jan eiro
fun dam ent ais do Mu nic ípio de
e do pro gra ma Qu arto Esc uro
Lag
oa, da Mu sist udi o, do Ma rgin
da rád io Alv or Fm , est a inic iati
ália
Bar,
va, res ulto u da inte nçã o de pro
pro ven ien tes do con tex to de
mo ver res pos tas às exp ect ativ
açã o da ins titu ição, cria ndo mo
as
dos
jov
ens
me nto s que lhe s per mit am a
nas sua s vár ias áre as de inte res
dem ons traç ão das com pet ênc
se, nom ead am ent e mu sica is,
ias
adq
uiri das ,
via bili zan do a par tici paç ão com
Res pon der am ao rep to, os In-d
uni tári a e a igu ald ade de opo
iﬀe ren t; os The Fun day s; Son ico
rtu
nid
ade s.
sur rea l; All los t; The Fre aks e
e atu açõ es com infl uên cias que
os Des tru ctiv e Sou l. Jov ens ban
vão do roc k e pop ao bla ck me
das
com est ilos
tal e hip -ho p, tod os der am o
e cov ers , per mit ind o ao púb lico
me lho r de si, apr ese nta ndo trab
dis frut ar de um a tard e bem pas
alh
os
orig ina is
sad a.
Apó s as atu açõ es, o júri com pos
to por ind ivid ual ida des liga das
à mú sica , nom ead am ent e doc
ent es, del ibe rou , atri bui ndo o
1º lug ar aos Des tru ctiv e Sou l,
de 150 € na loja Mu sist udi o, um
que rec ebe ram com o pré mio
a atu açã o no ma rgin ália bar e
s, um val e ofe rta
um a ent rev ista na rád io Alv or
gan ho o dire ito à atu açã o no
FM . No 2º lug ar, fica ram os In-D
ma rgin ália bar e à ent rev ista
iﬀe ren t, ten do
na rád io Alv or FM . No últi mo
des sa form a con qui sta ram o
lug ar do pód io pos icio nar am
dire ito à atu açã o no ma rgin ália
-se os the fun day s,
bar e à ent rev ista na rád io Alv
de tod os a Alv or FM , dec idiu
or FM . Com o form a de rec onh
con vid ar as res tan tes ban das
eci me nto do esf orç o
par tici pan tes par a um a ent rev
car act erís tica s ver dad eira me
ista , no seu pro gra ma Qu arto
nte mu ltic ultu rais , o fes tiva l de
Esc uro. Ass um ind o
Ban das con tou com o apo io do
e reg isto u o mo me nto com um
Wri ter Joã o Fra são, que des enh
a pin tur a na par ede do pol ide
ou os tro féu s
spo rtiv o da Me xilh oei ra da Car
ava liaç ão fran cam ent e pos itiv
reg açã o, do log ótip o da inic iati
a, cer tam ent e no pró xim o ano
va. Faz end o um a
tere mo s o X fes tiva l de Ban das
AD R 201 3.

10 - Formação do Teatro do Oprimido
No dia 14 de Janeiro, a técnica de intervenção social do projecto Agarr'a Onda! recebeu uma formação muito especial na temática do Teatro
do Oprimido. Neste tipo de teatro pretende-se uma experimentação da posição de opressor e oprimido, nas mais variadas situações, o que
incita a uma reflexão sobre questões sociais ou pessoais intensas.
Esta formação, foi organizada pelo projecto (Re)cria e decorreu em Faro. Foi uma formação totalmente prática, em que todas as dinâmicas
ensinadas aos formandos foram vivenciadas pelos mesmos, o que criou um conhecimento das actividades e uma envolvência muito mais
intensa. Foi uma experiência muito rica que com certeza reproduzirá os seus frutos no grupo de Teatro Agarr'a Onda!

11 - Formaçã o – Estratégi as e Práticas de Educação para a Inclusão
"A única viagem verdadeir a, … seria não partir em demanda de novas paisagen s, mas ter
outros olhos, ver o universo com olhos de outra
pessoa, de cem pessoas, ver os cem universos que cada uma delas vê, que cada uma delas
é..."
Com este mote decorreu no passado dia 21 de Janeiro na sede do Agrupam ento Rio Arade,
mais um módulo da Ação “Estratég ias e Práticas
de Educação para a Inclusão”. Desta feita foi o módulo “Violênci a e Gestão de Conflitos em
ambiente Escolar”. A formador a, Drª Isabel Oliveira
trouxe consigo a sua já larga experiênc ia ao nível da mediação em contexto escolar. Apresent
ando conceitos e construto s mas principalm ente
ideias para reflexão e ação, foram lançadas bases para a implemen tação de novas e/ou diferente
s práticas, que contribua m para que
“Todos”p ossam almejar o sucesso!

12 - Comemoração do Dia do Holocausto
No dia 26 de Janeiro, o Agarr'a Onda! fez questão de assinalar o dia do Holocausto, para que ninguém esqueça o que aconteceu e nunca mas
se repita. Os jovens assistiram a vídeos explicativos sobre o tema, acompanhados com uma séria reflexão. O grupo participou com seriedade,
esclarecendo as suas dúvidas e pensando na sua responsabilidade no presente e futuro.
Tendo sempre presente que alguns dos grandes objectivos do Programa Escolhas são combater o racismo, a violência e a desigualdade
de oportunidades pensamos que este foi um momento muito importante para reafirmar e consciencializar os jovens destas bandeiras.
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13 - Form ação CPC J /Pro gram a Esco lhas
No pass ado dia 31 de Jane iro, o Prog ram
a Esco lhas e a CPC J unir am- se no obje
ctivo de prop orcio nar um wor ksho p tem
form ar os técn icos de amb as as enti dad
ático que viso u
es. Esta form ação deco rreu no IPJ de Faro
e
foi
freq
uen
tada
por
uma
Este mom ento de apro fund ame nto do
técn ica do proj eto Aga rr'a Ond a!
conh ecim ento sobr e o trab alho da CPC
J, cons titui u um instr ume nto mui to útil
entr e todo s seja cada vez mais inte nsa
para que a coor den ação
e efica z. Nest a form ação, o Wor ksho p freq
uen
tado
na
área
da
sina
lizaç
peri go foi mui to útil no sent ido de escl
ão e dete ção das situa ções de
arec er as fron teira s entr e os caso s dos
jove ns em peri go (a sina lizar de imed iato
de risco, entr e mui tas outr as dúvi das pert
na CPC J) e os caso s
inen tes que os form ando s pud eram escl
arec er.

14 - O Desporto no Agarr´a Onda!

de adolescent es e de adultos
O desporto faz, hoje em dia, parte integrante da vida diária das populações , sendo cada vez maior o número
promover boas práticas
para
mesmo
que a ele se dedicam, quer por distracção e recreio, quer por competição ou manutençã o física ou
de inclusão social de crianças e jovens desfavoreci dos e com menos oportunida des.
económica , com mais ou
A inclusão através do desporto é muito mais do que simplesmen te colocar juntos indivíduos com e sem condição
também a redistribuiç ão
significa
Esta
.
menos oportunida des de vida, ou mesmo com ou sem característi cas físicas ideais para a competição
do ou o mais problemáti co,
de trabalhos, modificand o atitudes e desenvolve ndo o sentido de responsabi lidade. Não é só o mais desfavoreci
“especiais” que com
indivíduos
estes
a nível comportam ental, que tem que se adaptar ao mundo, também o mundo deve adaptar-se a
carinho e oportunida des conseguem resultados e melhorias extraordiná rias na sua educação.
mais desfavoreci dos ou com
A inclusão através do desporto é a perspectiva mais recente da visão humanístic a na educação de indivíduos
conjunto de indivíduos
problemas comportam entais acentuados . Ela promove a autodeterm inação, a confiança e a participaçã o de um
e.
completam ente diferentes, de maneira semelhante a qualquer outra minoria, dentro da comunidad
r a forma como
No Agarr´a Onda!, as modalidade s desenvolvid as são a canoagem, o futsal e o basquetebo l. Procuramos transforma
em cada jovem, com as suas
activamos os recursos no combate à exclusão social, com um paradigma de actuação com enfoque constante
adequada integração,
mais
sua
a
e
particularid ades, promovend o mudanças comportam entais que visam melhorar a qualidade de vida
disponíveis para prática,
são sempre estes o ponto fulcral das actividades propostas e desenvolvid as. Assim, as modalidade s desportivas
e interesses pessoais.
opinião
sua
a
pelos beneficiário s do projecto, não foram propostas à revelia dos jovens, mas antes, contando com
diferentes modalidade s são
As diferentes modalidade s, no seu conjunto, perfazem 16 horas semanais de oferta desportiva. Os treinos das
.
distribuído s, por todos os dias da semana, com dias específicos previament e definidos para cada modalidade
e em cada jogo. A sua
O empenho, o esforço, a vontade e a garra destes jovens observa-se diariament e em cada treino, em cada exercício
trabalhado s nas diferentes
capacidade de compromet imento para com as atividades, o seu sentido de justiça e direito são profundam ente
.
situações que a competição proporcion a. O espírito competitivo reina mas prevalece o de entreajuda
obrigação.
Só precisamos de colocar ao dispor os instrument os certos para educar. Empowerm ent não é uma opção, é uma

15 - Utilização livre dos computadores no Agarr´a Onda!
Esta é uma atividade em que os jovens do projeto podem fazer uma utilização livre, (mas orientada e supervisionada) dos computadores
do Centro de Inclusão Digital. Durante este período, os frequentadores do espaço, utilizam os instrumentos informáticos disponíveis, para
pesquisar, jogar jogos, consultar páginas de rede social, ou ver vídeos no youtube. Os jogos, recolhem a preferência da maioria dos
utilizadores.. Sabendo que o poder jogos de video é grande o sufciente para vir a infuenciar as atitudes e maneira de ser das crianças/jovens
(tanto para positivo como para negativo), esta é uma ótima ferramenta para trabalhar algumas regras de convivência social, bem como
estratégia motivacional para outras atividades, nomeadamente as escolares.
Existem jogos pedagógicos cujo objetivo é melhorar os conhecimentos do utilizador, contudo os outros géneros/tipos de jogos podem vir
a melhorar as capacidades dos crianças/jovens, criando diversas competências: cooperação (através de trabalho de equipa entre vários
indivíduos), aumentar refexos motores e visuais (quando usa um comando/teclado e precisam de estar atentos a algo na tela/monitor),
competitividade (querer chegar mais além), raciocínio (todo o jogo tem um desafio ou quebra-cabeça), etc.
Os jovens aproveitam igualmente esta atividade, para fazer pesquisa e recolha de informação de diversos temas que lhes proporcionam
interesse, sejam estes escolares ou pessoais, aumentando desta forma os seus conhecimentos e a sua adptação às exigências do séc: XXI.

16 - Promoção de competências informáticas no Agarr´a Onda! – Dr Computador
Esta atividade visa principalmente aumentar as competências e qualificações das crianças e jovens do projeto, no diagnóstico e reparação
de um possível problema no computador, seja este a nível de Hardware ou Software. Por esta razão, apelidou-se de Dr. Computador
Através de velhos computadores fornecidos ao projecto, pela entidade promotora (ADR), são analisados aos diversos tipos de componentes
encontrados no interior das caixas, dos PCS: saber identificar as peças, quais as funções de cada peça, desmontagem/montagem, trocas
de peças, limpeza o pó e outras sujidades dos componentes de Hardware, limpeza do Disco de ficheiros obsoletos/temporários/registro,
desfragmentação do disco, organização de pastas e ficheiros, programas de optimização e protecção Anti-vírus.
No fundo pretende-se que os jovens sejam capazes de forma autónoma, manter os seus computadores optimizados e operacionais,
ultrapassando barreiras ou dificuldades que surjam com os seus equipamentos informáticos ou de outros.
Brevemente este será um serviço que estará aberto à comunidade.
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