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No último Encontro Nacional de Coordenadores (5 de Julho) foi apresentado e distribuído o manual do jogo PING - Poverty is Not a Game.
PING é um jogo online dirigido aos alunos do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário, tendo como objetivo funcionar como um ponto
de partida para discutir o tema da “Pobreza” e o que significa ser pobre. O Projeto Agarr’a Onda! participou no teste do jogo, dando a
experimentar aos nossos jovens, para que estes tirassem as suas conclusões, acerca da mensagem que o jogo tenta transmitir.
Os jovens tornaram-se os protagonistas do jogo escolhendo entre o Jim e a Sofia que, devido a certas circunstâncias da vida, acabaram na rua
e precisam de encontrar o seu próprio caminho. PING demonstrou que os jogos podem ajudar a introduzir a discussão sobre assuntos sociais
complexos como a pobreza.
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Todas as semanas a remodelação da sede do Agarr’a Onda! ganha um novo episódio no sentido da personalização deste espaço pelos nossos
jovens. Durante o mês de outubro estiveram envolvidos no trabalho de recuperação de bancos. Os jovens experimentaram usar uma lixadora e
lixaram todos os bancos para posteriormente os pintarem livremente dando asas à sua criatividade com as tintas cedidas pela ADR. Cada
banco tem uma marca diferente do grupo de jovens que o construiu. O João e o Pedro personalizaram também os armários que estão no nosso
projeto com grafitis e a imagem da sede ficou mais próxima dos jovens. Novos episódios se seguirão na pintura das paredes do nosso espaço!
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Decorreu no passado dia 25 de outubro na sede do Projeto (Re) Cria em Faro mais uma reunião da Rede Algarvia de Projetos Escolhas. Esta rede,
constituída na terceira geração do Programa Escolhas, assume a importância das “Redes”, num contexto de constantes desafios e exigências ao
trabalho de intervenção social. Efetivamente é a constante procura de tornar mais visível e próxima, uma realidade social mais equitativa, que não
iniba à partida o acesso às oportunidades que está na génese deste grupo de pessoas/instituições que a compõem. Partilhando experiências,
recursos, vontades, intenções, conhecimentos, tornamos a nossa ação mais próxima da nossa missão. Como resultado deste novo encontro forma
agendadas ações de formação para os técnicos dos projetos, bem como a promoção de iniciativas conjuntas envolvendo jovens de todo o Algarve.

No dia 26 de outubro os jovens do Agarr’a Onda! reuniram-se para a segunda Assembleia de Jovens deste ano letivo! Foram tratados
assuntos relativos às atividades desportivas regulares do Agarr’a Onda e ao grupo de teatro. Foram também recolhidas ideias para a
comemoração do Halloween e para a realização de atividades nas Férias do Natal, entre muitos outros assuntos. Através destas
assembleias pretendemos promover nos jovens uma rotina de participação comunitária e debate de ideias, tornando este espírito cívico
cada vez mais seu.

No âmbito da nossa estratégia, procuramos “ouvir” os jovens e os seus interesses, nesse sentido após reunião da
assembleia de jovens do projeto, estes decidiram criar uma equipa de Basket que se junta à anteriormente criada
equipa de futsal. Sendo objetivo do projeto, promover a atividade física regular só nos podemos congratular com
esta decisão dos jovens e procurar reunir todas as condições para a sua concretização. Assim as sessões serão
dirigidas pelo nosso técnico de desporto, o Professor Luciano e decorrerão no Polidesportivo da Mexilhoeira da
Carregação às 4ªs e 6ªs das 17h às 19h. As equipas serão coadjuvadas pelo nosso novo dinamizador comunitário
Nuno (Charroco). No âmbito destas atividades serão promovidos jogos com outros projetos, escolas.

Dando seguime nto à experiê ncia da atividad e de capoeir a, iniciada nas férias
de verão, o projeto vai manter o seu grupo de capoeir a. Esta iniciativ a
resulta da parceria com o Grupo Muzenz a de Capoeir a, através do Professo
r Pena. Tendo sido uma experiê ncia muito apreciad a pelos jovens, foi
decidid o manter esta iniciativ a, que decorre rá às quartas das 14h30 às 15h30
na sede da nossa entidad e promot ora a ADR. Não tendo um intuito
compet itivo nesta fase, pretend e-se “aprove itar” todo o potenci al multicu ltural
e social, que a capoeir a envolve .
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No dia 31 de outubro o Agarr’a Onda! comemorou o Halloween com várias atividades. Os jovens decoraram o espaço da sede a rigor, com teias,
aranhas, morcegos, luas e abóboras… Durante todo o dia pairou no ar uma banda sonora fantasmagórica para criar um clima especial. “Fizemos uma
tarte de natas e um salame de chocolate e tivemos um lanche especial de Halloween, com gomas em forma de dedo e tudo!”. Os mais pequenos
fizeram também pinturas faciais assustadoras… À noite foi exibido um filme de terror… Foi assustadoramente divertido!
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