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Festas de Encerramento do Agrupamento de Escolas do Rio Arade - Arraial Escola João Cónim
Decorreu no dia 17 de junho o Arraial do Agrupamento de Escolas do Rio Arade. Foi uma festa de encerramento do ano letivo bastante animada, com
aroma a grelhados e muitas apresentações de música e dança dos alunos do agrupamento.
Algumas semanas antes as jovens do Agarr’a Onda! criaram um grupo de dança, e por iniciativa própria começaram os treinos para a atuação que
decidiram fazer no Arraial do agrupamento. A coreografia foi completamente criada pelas jovens e os técnicos foram assistindo aos treinos com
muito gosto, apoiando na gestão dos conflitos que surgiam nas decisões do grupo. Assim, no dia do Arraial as nossas meninas foram muito corajosas
e apesar dos nervos, perante uma tão grande público seguiram em frente e correu tudo muito bem. A Ana Sebastião, Catarina Santos a Iara Carvalho
e a Laura Rosa estão de parabéns!
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Agarr´as Tuas Férias!
Procurando dar resposta à necessidade de ocupação dos tempos livres no período de férias letivas, dos jovens do Projeto, organizamos mais uma
vez, um programa de férias, assente num plano de atividades desenvolvido com os jovens. Numa ótica de educação não formal e informal, foram
implementadas atividades de âmbito lúdico, comunitário e formativo para cerca de 30 jovens das Freguesias de Estombar e Parchal. Estes jovens
vivenciaram durante todo o período de verão experiências diferentes e divertidas.
“As atividades foram muito variadas passando por idas a várias praias, às Fontes de Estombar e visitas a parques como o Slide & Spalsh, Zoomarine,
Krazy world e Quinta Pedagógica. Fizemos três acampamentos, muito desporto regular (capoeira, canoagem, basket, futebol, andebol, badminton,
basebol, patinagem), um torneio de piões e visualizamos vários filmes na nossa sede.
Mas nem tudo foi apenas lazer, tivemos formações de informática semanais, grupos de reflexão e importantes trabalhos em prol da comunidade tais
como a limpeza do bairro, a limpeza dos sinais de vandalismo nos arredores da nossa sede e a completa reabilitação do campo desportivo local, com
três intensos dias de pintura.
Também fizemos muitas saídas e inúmeras viagens de comboio, tendo sido de destacar a ida a Silves na qual almoçámos no castelo de Silves, passámos a tarde na acolhedora biblioteca de Silves e à noite na Feira Medieval. Finalizámos com um invulgar acantonamento na nossa sede com
animação até muito tarde…
Foram dias intensos, quase todos finalizados com uma refrescante banho no Rio Arade, bem perto da nossa sede…
Foram umas férias memoráveis!”

Festi val Olha res sem Preco nceit o (Olhã o)
Dia 1 de julho algun s dos joven s do proje to, tivera
m a oport unida de de partic ipar numa festa multi
cultu ral, interc âmbi o e acant onam ento em Olhão
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rar os seus traba lhos em áreas artíst icas diver sas.
No caso do proje to Agarr ’a Onda !, a partic ipaçã o
consi stiu numa pequ ena apres entaç ão de capo eira
com a possi bilida de da intera ção e partic ipaçã o
do públi co.
“Inici amos a nossa pequ ena avent ura de comb oio
onde fomo s receb idos por algun s joven s do proje
to Bom Suces so, que nos encam inhar am para as
insta laçõe s e local da Festa .”
Outro s proje tos tamb ém tivera m oport unida de de
most rar os seus traba lhos, como o proje to (Re)c ria
de Faro com a atuaç ão de um grupo de músic a
cigan a, o proje to Asas para Aman hã de Alma ncil
com a atuaç ão de um Grup o de Danç a Africa na,
o
proje
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Antó nio com a atuaç ão de um grupo de flame nco
e ainda o proje to Agir de Alma da com o grupo "Afro
mani a".
Para além das atuaç ões, todos nós tivem os oport
unida de de nos conh ecerm os melh or, uma vez que
ficam
os todos acant onad os em Olhão. Uma vez
no pavil hão, enqu anto o sono não cheg ava, fizem
os uns jogos de futeb ol e sem darm os por isso, pouc
o a pouc o, fomo -nos acom odan do nos sacos
cama .
Na manh ã segui nte fomo s visita r o espaç o da sede
do proje to Bom Suces so e lá os nosso s joven s pude
ram usufr uir do espaç o CID@ NET. Mais tarde ,
antes de darm os inicio à nossa volta , algun s dos
joven s do Bom Suces so convi daram -nos a fazer uma
partid
a de futeb ol.
Foi com muito gosto que fizem os esta pequ ena viage
m e esper amos volta r a realiz ar ativid ades e ações
que prom ovam a ideia prese nte
em Olhar es Sem Preco nceit o.
Seminário Pensar e Agir
No sentido de promover a formação contínua e a partilha de experiências, os técnicos do Agarr’a Onda! deslocaram-se a Lisboa, no dia 4 de
junho no sentido de assistir à III Conferência Internacional do Programa Escolhas “Pensar & Agir”.
Neste seminário pudemos refletir com especialistas internacionais sobre temas como a Inclusão Escolar, Inclusão Digital, Arte e Educação Não
Formal, Interculturalidade e Empreendedorismo, Resiliência e Prevenção. No âmbito da comemoração dos 10 anos da presença do Programa
Escolhas em Portugal assistimos também ao lançamento do livro "365 histórias de vidas" com histórias dos jovens e colaboradores dos projetos
a nível nacional e do CD “A Nossa Voz”.
De destacar foi a conferência de Yazid Kherfi, da Universidade de Paris, que nos tocou com a autenticidade e honestidade do seu discurso,
mostrando-nos na primeira pessoa do singular como é importante dar oportunidade a quem está à margem. Vimos como quando essa oportunidade é aproveitada com luta e esforço se podem conseguir mudanças muito profundas nas vidas de cada pessoa.

Torneio de Futebol XK ( Ferreiras )
Os encontro s entre os jovens dos projetos do Programa Escolhas são momento s muito
especiais nos quais queremo s sempre participa r. Afinal é
uma das melhores formas de caminhar na direção da inclusão, pois quando os jovens
travam amizades entre si ou partilham as emoções de um
jogo caem por terra os preconce itos, o racismo e outras formas de exclusão.
Desta vez os jovens do Agarr’a Onda! deslocara m-se pelo segundo ano a Ferreiras para
participa rem num torneio de futebol inter-Esc olhas de
dois dias, organiza do pelo Projeto Xkolhaxk ola. Assim, no dia 14 de julho partimos bem
cedo de comboio da estação de Estomba r para as
Ferreiras e participá mos logo durante essa manhã em vários jogos. Depois do almoço
ouvimos o testemun ho de um jogador profission al de
futebol e esclarece mos as nossas dúvidas acerca desta carreira. Durante a tarde continuá
mos o torneio.
À noite os jovens puderam praticar muitas atividade s. A escolha englobav a patinage m,
basket, defesa pessoal, torneio de PES, insufláve is, hip
hop, etc. Depois de toda esta atividade tivemos uma ceia muito aconcheg ante. Ao final
da noite acantoná mos no pavilhão desportiv o da escola
2,3 de Ferreiras juntamen te com os jovens dos projetos de Loulé, Olhão, Albufeira e Amadora
.
No dia seguinte acontece ram as finais do torneio. A equipa do Agarr’a Onda! ficou no honroso
terceiro lugar.
Foi uma experiên cia intensa de prática desportiv a e companh eirismo.
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Projeto Agarr´a Onda! na Aldeia Escolhas
Enquadrado nas comemorações dos 10 anos do Programa Escolhas, surgiu entre os dias 25 e 31 de julho a iniciativa Aldeia Escolhas. Nesta Aldeia de
verão, organizada pelo Programa Escolhas em parceria com entidades locais, 120 jovens convidados, dos diversos projetos do país e da fundação
Benfica, puderam experimentar uma série de atividades onde foram privilegiados o voluntariado, o serviço à comunidade e a aquisição de novas
competências pessoais e sociais, com destaque para a aprendizagem de alguns antigos ofícios. No âmbito do seu décimo aniversário, o Programa
Escolhas nesta semana especial, aliou-se também às comemorações do Ano Europeu do Voluntariado e do Ano Internacional da Juventude.
O projeto Agarr´a Onda! esteve presente com a Jovem Mara e com o técnico e coordenador do Projeto Diogo Fazenda.

Alde ia Esco lhas (Test emun ho da Mara )
Então para come çar, tenho de dizer que adore i
estar uma sema na na aldei a escol has. Foi altam
ente conv iver com o pesso al de vária s regiõ es do
demo nos todo s bem e não houv e confl itos entre
país,
ningu ém. Fomo s para um Ski Parqu e em Mant eigas
(Guar da) onde dorm imos e fizem os algum as das
ativid ades. Cada equip a fez a sua band eira, o seu
lema , a deco ração da sua parte do acam pame nto,
a cançã o e os mand amen tos. O objet ivo era enco
triân gulos para pôr no talism ã. Cada ativid ade que
ntrar
fazíam os era semp re com esse objet ivo. Fomo s
ao
centr o de Guar da onde fomo s visita r os cães Serra
da Estre la, fomo s a Salam anca em Espan ha enco
ntrar mais triân gulos , passe ar e come r um almo
ço espet acula r! Fomo s a Fama licão da Serra organ
festa , e essa foi a segu nda melh or ativid ade de
izar uma
todas , porq ue a melh or foi fazer Ski, e foi assim ...
Uma desp edida com muita s lágrim as.
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MPV Solidário
No âmbito da ação solidária dos Campos de basket MVP, o Agarr’a Onda! foi convidado para passar a manhã do dia 20 de agosto com os jogadores e
treinadores MVP, que se encontravam num intenso programa de treino no pavilhão desportivo da Escola 2º e 3º ciclo João Cónin, em Estombar.
Tendo em conta que os Campos MVP têm como objetivo não só formar bons atletas no basket mas principalmente seres humanos melhores, dispõem
um programa específico para colocar em contacto os atletas, com jovens provenientes de contextos sócio-culturais desfavorecidos, proporcionando
uma experiencia diferente e enriquecedora em ambos os sentidos. Esta é a face dos Campos denominada MVP Solidário.
A experiência do Agarr’a Onda! neste contexto foi muito boa e os nossos jovens aderiram com grande motivação aos jogos e brincadeiras relacionados
com o basket, que realizámos naquela manhã. Os atletas do MVP foram sempre muitos prestáveis a ensinar os jovens ajudando-os nas suas dificuldades,
sempre com o princípio de que com esforço e treino todos conseguiremos realizar bem os exercícios. Não havia lugar para desistir quando não se
consegue à primeira, uma mensagem que valorizámos muito…
A meio dos jogos pudemos descansar e lanchar e no final, todos os jovens levaram uma t-shirt do MPV Solidário para casa, algo que foi motivo de
grande satisfação. Foram tiradas muitas fotos e observados muitos sorrisos… Na verdade, foi de destacar a simpatia com que fomos recebidos por
todos e o momento de diversão que foram capazes de nos proporcionar. Muito obrigada pelo convite! No próximo ano queremos repetir a experiência!

Capo eira no Verã o
Nas féria s da Pásc oa as noss as crian ças e jove
ns havia m tido uma nova expe riênc ia com
a Capo eira, mas foi some nte no iníci o das ativi
verã o, que se deu inici o às aula s sema nais
dade s de
com o profe ssor Pena , do Grup o de Capo eira
Muze
nza.
A capo eira é uma arte marc ial de orige m bras
ileira , que teve orige m nos escra vos afric anos
, levad os para o Brasi l (dura nte a époc a do
colo nial) , com os indíg enas bras ileiro s. Esta
perío do
foi uma arte criad a com a másc ara de “dan
ça”
e
teve com o obje tivo ajud ar os escra vos no ato
liber tação. Hoje em dia esta arte aind a é viva
da sua
e prati cada em todo o mun do, não com o o
obje tivo para o qual foi criad a, mas sim com
desp orto e filoso fia de vida onde pode mos
o
uma
cultu ra,
enco ntrar uma profu nda cultu ra histó rica,
musi cal e artes anal .
Foi no perío do de féria s de verã o, que o profe
ssor Pena trans mitiu aos noss os jove ns estes
valor es e idea is, tanto na com pone nte física
com o cultu ral, atrav és do ensin o musi cal de
/des port iva
instr ume ntos musi cais e letra s de músi cas,
com
o de víde os e fund ame ntos da capo eira.
Foi bast ante bom ver que os noss os jove ns
se dive rtira m e brinc aram , ao mesm o temp
o que apre ndia m algo novo.

Formações CID no Verão
Foi durante as férias de verão, que os nossos jovens tiveram oportunidade de receber formação sobre um tema muito importante no mundo
informático, isto é: Segurança e Privacidade no computador. Esta formação teve como objetivo alertar nos nossos jovens sobre os possíveis
perigos existentes, abordando os temas de como proteger e manter o computador seguro e atualizado e a ética nos computadores. E para que
este tema importante não seja esquecido, será tempo a tempo recordado.
Para o final das férias, terminamos com uma introdução à nova versão do Windows Live Movie Maker, onde aprendemos as bases fundamentais
do programa. Aqui os jovens tiveram oportunidade de mostrar os seus dotes artísticos na criação de um vídeo, através de material fotográfico
e vídeo, recolhido ao longo das férias.
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