Arraial de Estombar
No passado dia 11 de Junho o Projecto Agarr’a Onda! foi convidado a estar presente no Arraial do Agrupamento Vertical de Escolas de Estombar.
A festa começou por volta das 19h30, com as actuações do Pré-Escolar, seguido das Escolas EB1 da Mexilhoeira da Carregação e de Estombar, as apresentações fizeram as delícias dos pais, professores e de toda a comunidade presente.
Procurando chamar a atenção para problemas actuais da nossa sociedade, os jovens Agarr’a Onda! marcaram a sua presença
com um “Flash Mob”, integrado no Ano Europeu Contra a Pobreza e a Exclusão Social. Cerca de 25 jovens e outros menos
jovens, dançaram pela necessidade de nos tornarmos mais inclusivos.
Entre manjericos, petiscos e bailaricos a festa continuou noite dentro, e o Projecto não quer deixar de felicitar o Agrupamento de
Escolas de Estombar pela excelente festa e organização.

Projecto Agarr ’a Onda! no V Sarau Gímnico
No passado dia 17 de Junho a Escola E.B 2,3 Professor João Cónim realizou
o V Sarau Gímnico. Este é o momento em que os professores de Educação
Física e os alunos fazem uma pequena apresentação do trabalho desenvolvido ao longo do ano no âmbito da actividade de Ginástica. Com a participação de toda a comunidade educativa, todos apresentaram o seu esquema
com muito orgulho.
O Projecto Agarr’a Onda! esteve presente para aplaudir todos os alunos que
desempenharam muito bem o seu papel de ginastas. O Agarr’a Onda! quer
mais uma vez, felicitar a Escola E.B 2,3 Professor João Cónim por mais esta
actividade de sucesso.

Feira de Saberes e Sabores…
Decorreu no dia 18 de Junho a Feira de Saberes e Sabores do Agrupamento de Escolas E.B 2,3 Rio Arade. Esta iniciativa pretende celebrar o
encerramento do ano lectivo. Para além dos momentos artísticos (música,
teatro, dança e culinária), O Projecto Agarr’a Onda! participou nesta iniciativa, apoiando a turma de CEF de Golfe que esteve a angariar fundos para
a viagem de finalistas aos Açores. Muitos cachorros vendidos depois,
feitas as contas, ressalta o empenhamento dos alunos no projecto que
pensaram, planearam e desenvolveram. Certamente a viagem ficou mais
perto depois deste dia!
Como não podia deixar de acontecer, o Agarr’a Onda! teve o seu momento
com o grupo de Flash Mob.
A Feira esteve sempre repleta de pessoas, que foram atraídas por todos
os Saberes e Sabores que lá podiam encontrar. O Projecto felicita a
organização por esta iniciativa de êxito.

Programa Escolhas visita o
Agarr ’a Onda!
No dia 21 de Junho o Programa Escolhas
fez a visita de acompanhamento e avaliação
semestral ao Projecto Agarr’a Onda! Na
reunião estiveram presentes a equipa do
Projecto, o Coordenador e a Técnica da
Zona Sul e Ilhas, Paulo Vieira e Teresa Baptista e o Gestor Nacional da Medida IV, Rui
Dinis.
Na reunião a equipa falou sobre a experiência dos seis meses de actividades, as
dificuldades e constrangimentos, conquistas e sucessos.
Estes são sempre momentos importantes
de reflexão e análise conjunto do estado de
implementação do Projecto

Assembleia de Jovens no Projecto Agarr ’a Onda!
Decorreu no dia 23 de Junho mais uma Assembleia de Jovens do Projecto
Agarr’a Onda!
Procurando desenvolver a participação dos jovens, esta Assembleia
constitui-se como um espaço de discussão de ideias, iniciativas e projectos
construindo e instigando uma cidadania activa. Estiveram presentes cerca
de 31 jovens que elegeram de forma democrática o presidente, vicepresidente e a secretária. Desde o melhoramento das instalações da sede
do Projecto ao desenvolvimento de actividades muitas foram as propostas.
A próxima reunião já foi agendada, até lá todos terão oportunidade de
desenvolver as suas ideias.
Desta forma acreditamos, ser possível capacitar e envolver os jovens.

Reunião de Pais - Férias de Verão
No dia 23 de Junho o Projecto Agarr’a Onda! convocou todos os pais
dos destinatários que se inscreveram nas Férias de Verão.
Esta reunião teve como objectivo, apresentar o Plano de actividades
das férias. Foi também um momento para definir em conjunto o regulamento da participação nas férias. Com uma participação significativa,
neste espaço os pais puderam dar as suas sugestões, bem como
receber todos os esclarecimentos acerca do funcionamento das férias
Agarr´a Onda!

Festa de Finalistas da EB 2,3 Rio Arade
No dia 24 de Junho, o Projecto Agarr’a Onda! esteve presente no
jantar de finalistas da Escola E.B 2,3 Rio Arade.
O jantar decorreu no refeitório da escola onde estiveram presentes
todos os alunos do 9º ano e professores que quiseram comemorar
este momento de transição para uma nova etapa na vida destes
jovens.
O curso de CEF Empregados de Mesa serviu o jantar e demonstrou
evolução, quer a nível profissional como também a nível pessoal,
recebendo sempre os convidados com muita simpatia.

Literacia Digital
Entrega dos Diplomas
Procurando promover a utilização adequada das
novas tecnologias, o Agarr’a Onda! desenvolveu
junto das turmas dos 4º anos das Escolas do 1º
CEB dos Agrupamentos de Estombar e Parchal,
acções formativas de utilização do computador.
Para finalizar as acções, o Projecto esteve
presente no passado dia 18 de Junho, nas festas
de encerramento do ano lectivo das Escolas EB1
de Estombar, Mexilhoeira da Carregação e Parchal. Nestas tivemos a ocasião de entregar aos
alunos, os certificados de participação desta
formação da Microsoft de Literacia digital. Por
motivos de natureza logística não foi possível
englobar a EB 1 de Ferragudo, situação que pensamos ser possível ultrapassar no próximo ano
lectivo.

Ultima sessão de Literacia financeira
Decorreu no passado dia 17 de Junho a
última sessão de sensibilização para a
correcta utilização do dinheiro com a turma
7º A da EB 2,3 João Cónim.
Ao longo de cerca de 2 meses foram abordados diversas temáticas relacionadas com
a gestão do dinheiro. Procuramos desta
forma incutir um espírito que valorize a
correcta utilização do dinheiro e reforço da
relação trabalho/benefícios.

Baile de finalistas da EB 2,3 Professor João Cónim
No dia 25 de Junho, o Projecto Agarr’a Onda! esteve presente no Baile de Finalistas da Escola EB 2,3 Professor João Cónim,
trabalhando com a comissão de finalistas e com alguns professores da escola, organizou-se uma verdadeira noite de estrelas.
A festa iniciou-se com a valsa, dançada pelos alunos finalistas e o tema escolhido para apresentar no Baile foi Hollywood, todos
trabalharam para que a festa tivesse o brilho de uma verdadeira noite de Óscares.
Durante o Baile foram apresentados momentos musicais com a banda “Iron Penatration”, constituída por alunos de uma das
turmas. Ao longo da noite os alunos apresentaram mais alguns momentos de dança, como “merengue” e “jive”. Os padrinhos e
madrinhas tiveram o prazer de entregar os diplomas aos seus respectivos afilhados e felicitá-los pela conclusão desta etapa. Mais
do que a festa em si, salientamos o trabalho desenvolvido pelos alunos finalistas ao longo de meses que permitiu a concretização
desta iniciativa.
Agradecemos o apoio logístico do Município e da ADR – CCS Quinta de S. Pedro, fundamentais para o sucesso do evento.

Reunião RALLPE
Decorreu no passado dia 14 de Junho nas instalações da
Instituição promotora do Projecto Agarr´a Onda! mais uma
reunião da Rede Algarvia de Projectos Escolhas. Esta é
uma rede que procura optimizar as mais valias existentes
nos 10 projectos existentes no Algarve, desenvolvendo
iniciativas que contribuam para o enriquecimento dos recursos humanos envolvidos e da partilha de experiências entre
jovens dos vários projectos.

Jantar Pais 9ºC
Finalizando as sessões de encontros com pais, o Projecto
organizou um jantar para pais e filhos. Este foi um momento
animado, com a recordação do que se foi passando nas
sessões, sobre o crescimento e sobre o futuro.
O Projecto deseja a todos as maiores felicidades para as
etapas que se aproximam.

Inicio das Férias
Dando continuidade à execução do seu plano de actividades, o
Agarr´a Onda! organizou para os seus jovens das freguesias de
Estombar e Parchal, um programa para o Verão muito activo. A equipa
preparou diversas actividades que vão ao encontro aos seus interesses: praia, jogos desportivos, actividades lúdicas e comunitárias,
jogos tradicionais, dança, artes circenses entre outras, sempre com
uma componente pedagógica e de desenvolvimento de competências
pessoais e sociais.
Em virtude das limitações ao nível dos recursos, teremos actividades
por quinzena com 25 jovens em cada. Jovens com quem tem sido
desenvolvido trabalho e que na maioria dos casos não acederiam a
este tipo de iniciativas, ficando a descoberto de qualquer apoio.

Férias de Verão Agarr ’a Onda!
O Verão chegou e o Projecto Agarr’a Onda! da ADR-CCS Quinta de S. Pedro, preparou várias actividades para as férias. Na
primeira quinzena (5 a 23 de Julho), vinte cinco jovens tiveram a possibilidade de integrar as diversas actividades preparadas pelo
Projecto, praia, actividades lúdicas, desporto, caminhadas, dança, artes circenses e actividades de carácter comunitário, fizeram
parte do menu. Na segunda semana desta quinzena, tivemos o prazer de receber o Projecto Tutores de Bairro do Seixal
(Programa Escolhas), que no âmbito das Colónias de incentivo escolar integraram as actividades do Projecto Agarr’a Onda!. Foi
uma semana muito intensa onde todos os jovens puderam partilhar experiências de realidades e contextos muito diferentes. Esta
iniciativa só foi possível concretizar porque o Agarr´a Onda! tem uma entidade promotora (ADR-CCS Quinta de S. Pedro) que
está efectivamente empenhada, na construção de um futuro melhor para os jovens de hoje.
Neste momento encontra-se a decorrer a segunda quinzena que irá terminar no próximo dia 13 de Agosto, sempre procurando
desenvolver valores, como a entreajuda, a solidariedade, amizade, acreditamos desta forma, contribuir para uma melhor integração pessoal e social destes jovens.
No âmbito das iniciativas comunitárias, o Projecto Agarr’a Onda! promove uma actividade que se intitula “Agarr’O teu Bairro”, esta
actividade tem como principal objectivo promover o trabalho comunitário entre os jovens e pretende valorizar a conservação dos
espaços públicos. Consiste num levantamento dos locais mais degradados do bairro e na apresentação de um projecto de recuperação da zona, dentro desta actividade é também realizada a limpeza do bairro. Na primeira semana desta quinzena, os jovens
foram limpar as redondezas do Projecto, cheios de entusiasmo e vontade recolheram sete sacas de lixo, todos gostaram muito
de ajudar o bairro a ficar mais limpo.
As férias continuam sempre com grandes surpresas e muitas actividades…
Continuação de Boas Escolhas!
Até breve

