
Instituto Rumo Náutico | Relatório anual 2020





Cenário para ONGS, 
durante pandemia por Covid-19,
segundo pesquisa

67% tiveram queda
da arrecadação
de receita;

83% preveem riscos
de fechar ou reduzir
suas atividades;

Apenas 1% mantiveram
suas atividades normais e
72% tiveram paralisação
completa.

O Projeto Grael está entre
as 27% das que adaptaram
para atividades virtuais;

89% observaram
grave deterioração
nas condições de
subsistência das
famílias atendidas.





500
vidas de crianças e

jovens em
vulnerabilidade social

transformadas em 2020
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Só em 2020, em meio a uma crise
econômica-social, quase 30 jovens
entre 18 e 29 anos foram
inseridos no mercado de trabalho.

Empregabilidade Inserções no mercado
 de trabalho

35% de alunos
inseridos em 2020



2020 em números

340+

publicações em
redes sociais

lives e
webinários

60+

convidados
para eventos

70+



capacitações
de equipe

10+

benefícios
distribuídos

2,7k+

eventos
organizados

40+

2020 em números



novas
curtidas no
Instagram

20,6k+

seguidores
novos

2,5k+

vídeos novos
no YouTube

30+

2020 em números







78%

Relatório de monitoramento
com responsáveis durante a
distribuição de cestas básicas

78% dos responsáveis afirmaram 
ter percebido maior participação
dos filhos em casa, depois que
passaram a se integrar nas atividades
do Projeto Grael





Conteúdos das aulas diariamente
publicados nos grupos do WhatsApp

Grupos de Vela e de Natação



Grupos de Capotaria, Carpintaria, Fibra de Vidro,
Instalações Eletro-eletrônicas e Mecânica



Vídeo-aula foi uma das ferramentas utilizadas pela
equipe, que compartilhou o conteúdo via WhatsApp,
YouTube e Google Classroom



Aulas em diferentes plataformas e mídias



Participação em lives
e apresentações fora
do Projeto



Reuniões semanais de alinhamento de equipe do Desenvolvimento Esportivo
via Zoom | segundas às 14 horas



Reuniões semanais de alinhamento de equipe das Oficinas Náuticas
via Meet | terças às 9h



#TBTs semanais para resgate de
conteúdos antigos



Meditação coletiva às sextas
via Zoom | às 8h20



Reuniões semanais de alinhamento de
equipe e descoberta de novas metodologias

via Zoom | sextas às 9h



Lives semanais | sextas às 14h
via Instagram, Facebook e YouTube



Datas comemorativas



Formações extracurriculares



Mês a mês
2020



Semana da Mulher
recebemos visitas para
falar sobre o papel das

mulheres na sociedade,
além de termos tido a

oportunidade de velejar
com Martine Grael.

MARÇO



Atividade na quarentena
Comemoramos o Dia

Internacional do Esporte para o
Desenvolvimento e Pela Paz,
aceitando o convite da Rede
Esporte pela Mudança Social

(REMS) para publicar vídeos dos
nossos professores sugerindo

atividades físicas.

ABRIL

Dream Learn Work (DLW)
Campanha em parceria
com a DLW para
arrecadação de recursos
para a compra e
distribuição de cestas
básicas e material de
higiene e limpeza.

Jovens Comunicadores
Os alunos do Curso de

“Operações de Varejo, com
ênfase em Atendimento e
Liderança” deram início ao

projeto Jovens Comunicadores
(online), por meio do qual jovens

receberam treinamento para
replicar informações relevantes

sobre o coronavírus nas suas
comunidades. O projeto foi uma
ação conjunta da BemTV, IJCA,

Fiocruz, Intervozes, Orquestra de
Cordas da Grota, “Ainda não

pensei” – Jornal do Preventório,
Saúde Coletiva – UFF,

Comunicação – UFF,
Prefeitura de Niterói e nós

aqui, do Projeto Grael.



Dia das Mães
Fizemos uma homenagem
às mães do Projeto Grael,

principais responsáveis
pela educação das crianças

e jovens do Instituto.
Também fizemos uma

live sobre o tema
da Maternidade.

Seminário Barcos
Em maio, também organizamos nosso

II Seminário Barcos como Instrumento de
Educação. Uma iniciativa para reunir

profissionais, gestores e curiosos sobre o tema
do esporte educacional. Aproveitamos para
divulgar a metodologia de ensino do Grael.

MAIO



Semana de Combate à exploração
sexual de crianças e adolescentes

Para trabalhar o tema, fizemos uma live com
convidadas e algumas publicações na rede

social. Compreendemos que crianjas e jovens
em situação de vulnerabilidade social estão

ainda mais expostas a esse tipo de violência.

Vencendo Juntos
Entramos em uma
campanha de arrecadação
coletiva para distribuição
de cestas básicas para
alunas e alunos. Vários
atletas com destaque em
suas carreiras participaram
da campanha.

MAIO



Sob nova presidência
Em junho, elegemos
nossos novos presidente e
vice-presidente do Projeto
Grael. Jônatas Gonçalves e
Isabel Swan têm uma
história linda de parceria
com a gente. 

Meio Ambiente
Especialmente neste ano,
foi importante refletirmos
sobre a importância do
Meio Ambiente, nosso
patrimônio natural, e nosso
espaço de convivência aqui
na Terra.

JUNHO
Maritimidade

Em encontros diários,
nesta semana refletimos

sobre tudo que nos cerca,
nos dá sustento e a vida

marítima, de tantas formas.
Nós respiramos o mar. Nós
respiramos maritimidade.. 



JULHO

Formatura
Convidamos equipe, alunos

e responsáveis a fazer
parte do nosso

encerramento e festa
virtual de formatura.

 No momento que estamos
vivendo, a formatura foi

um orgulho para todos  e
todas nós.

O Mar em Minha Vida
Para comemorar o fim do
semestre nós lançamos o
desafio O Mar em Minha
Vida. Alunos e funcionários
mandaram um vídeo de
até 30 segundos
respondendo o significado
do Mar, da Vela
e do Projeto.



Semana da Paternidade
homenagens aos pais do

Projeto Grael, mas também
debates importantes, como
gravidez na adolescência e

abandono paterno.

AGOSTO



Semana Olímpica
Nossos alunos receberam

vídeos temáticos, para a
gente se manter

conectados e não esquecer
o espírito colaborativo que

só as Olimpíadas trazem!

AGOSTO



Semana de Aniversário
 do Projeto Grael

Na programação, tivemos
lives no Instagram e no

Facebook, com a
participação de nossos

fundadores; uma festa de
aniversário com direito a

Quiz, feito em tempo real
com os alunos; e uma Copa

com três dias de regatas
virtuais comemorativas.

AGOSTO



AGOSTO

Semana da Juventude
Na programação, tivemos

debates com os nossos
alunos sobre os desafios da

aprendizagem online.
Foram três dias de

programação, com roda de
conversa, bate-papo

e live especial.

Campanha de captação
de recursos
Em agosto demos início a
uma campanha de
captação de recursos para
a manutenção do nosso
Pilar Ambiental.



Semana de
Empregabilidade
Foram realizadas
oficinas e palestras
sonbre profissões e
mercado de trabalho.

Reunião de
responsáveis
Presença de
aproximadamente 
90 responsáveis.

SETEMBRO



Semana da Maritimidade Setembro amarelo

SETEMBRO



Semana de
enfrentamento à violência

OUTUBRO

Semana da criança



Atividade do coração
Semana de enfrentamento
à violência



OUTUBRO

Projeto InterAçãoSemana Nacional de
Ciência e Tecnologia
Inteligência Artificial
A Nova Fronteira da
Ciência Brasileira



Formatura Curso
Operações de Varejo
com Ênfase em
Liderança e
Atendimento

NOVEMBRO

Guia de Boas Práticas
a Bordo
Junto à Andrea
Soffiatti Grael,
lançamos nosso guia
de práticas
sustentáveis a bordo.

Semana da
Democracia
Fizemos encontros
virtuais, publicações
e um processo
democrático de
votação de atividades
com os alunos.



Prêmio Firjan
Ambiental
Conquistado em
parceria com a Engie
Brasil.

NOVEMBRO

Semana das
Profissões
Foram realizadas
oficinas e palestras
sonbre profissões e
mercado de trabalho.



MARÉ NEGRA
Semana da
Consciência Negra no
Projeto Grael.
Publicamos relatos de
profissionais do Grael
e suas experiências
com o universo do
trabalho, e
convidamos pessoas
para nosso primeiro
Webinário, que
tratou da negritude e
a inclusão no mundo
náutico.

NOVEMBRO



DEZEMBRO

Distribuição de kits
de higiene
Distribuímos kits de
higiene pessoal e de
casa que recebemos
como doação da
Colgate.

MineCraft
Lançamos um mapa
interativo, com o
trabalho do professor
de Marcenaria Filipe,
para que os alunos
pudessem visitar a
sede pelo videogame.

Barco-Escola
A fim de incentivar os
alunos e, por meio de
parceria com a UFF,
fizemos uma aula-
online pelo Projeto
Barco-Escola.



DEZEMBRO

Semana de Direitos
Humanos
De 07 a 11 de
dezembro,
debatemos o que são
Direitos Humanos e
porque devemos lutar
pela garantia deles.

Reunião de
Responsáveis
Fizemos nossa
segunda reunião de
responsáveis on-line a
fim de alinhar os
próximos passos com
os familiares.

Formatura
Fechamos o ano com
um encontro virtual,
refletindo sobre quais
são os nossos sonhos
para 2021 e para a
nossa vida.



“Como família, a participação do
meu filho tem feito grande

diferença. Somos muito gratos.
Toda equipe é show.”

“Eu sempre sonhei em colocar meu filho
no projeto. Eu consegui!! Então veio esta

pandemia. Estou vendo tanto desempenho
da equipe. Que orgulho

de vocês!!!!”

“Agradeço muito ao Grael por tudo que
vocês fazem pelas nossas crianças, que
estão doidas pra voltar as atividades.”

Depoimentos de responsáveis









Agradecemos a toda a equipe
que nos ajudou a colocar nosso

barco no mar, em meio à
tempestade de 2020

Alechander Lopes
Amadeu Oliveira
Ana Cristina Dorner
André Martins
Arilton Novaes
Bruna Bernardes
Caio Franco
Christa Grael
Cristian Sodre
Diego Pereira

Joanna Dutra
João Barbosa
João Batista
Juliana Aguiar 
Lais Carvalho
Lília Godói
Luciana do Nascimento
Luciene Avelar
Marcelle Rodrigues
Marcelo Amorim

Dilma Nunes
Eduardo Marcelino
Edvan Miranda
Emmanuel Pelliccione
Fabiano Motta
Fábio Nunes
Filipe Machado
Francisco Ferreira
Helienay Machado
Isabella Sant'Ana
Jaqueline Santuchi

Marcos José Vasconcelos
Marlon Machado
Melissa Sousa
Milton Araujo
Natalia Kleinsorgen
Nicolas Calabrese
Phelipe Santana
Renata Soares
Ronald Ricardo Gomes
Samuel Cruz
Thiago Marques



Muito obrigada!

Siga a gente nas redes
sociais @projetograel

Joanna Dutra
joannadutra@rumonautico.org.br  
(21) 98637-7641

www.projetograel.org.br


