O encerramento do semestre acontecerá em 23 de julho e o início do próximo período
está previsto para 03 de agosto.
Os alunos receberão, por meio de WhatsApp, o certificado de participação, e será
possível solicitar uma versão impressa assim que retornarmos às aulas presenciais.
Até lá, nos manteremos em contato pelas redes sociais e demais plataformas virtuais.
Caso seja necessário, o contato com a secretaria pode ser realizado através do
endereço eletrônico secretaria@projetograel.org.br, ou do telefone (21) 98920-3931.

Nova presidência

Na última semana de junho, tivemos nossa Assembleia Geral Ordinária (AGO), e
elegemos nossos novos presidente e vice-presidente do Projeto Grael. Jônatas
Gonçalves e Isabel Swan têm uma história linda de parceria com a gente. De aluno
a presidente do Grael, Jônatas foi nosso vice-presidente e é também presidente da
Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro (Feverj), e um apaixonado pelo
instituto. Ele está sempre presente, acompanha nossas atividades de pertinho e
adora trabalhar, especialmente com educação e esporte, que é exatamente a nossa
praia. Já Isabel é uma velejadora incrível, com quatro campanhas olímpicas e duas
olimpíadas no currículo, tendo conquistado a primeira medalha feminina da vela
brasileira em Pequim 2008. Ela faz parte do nosso conselho a bastante tempo e está
sempre próxima a nós, nos incentivando e disposta a içar as velas sempre que

necessário, a nosso favor.
Parabéns aos novos líderes desta expedição; e nosso muito, muito obrigado ao
Capitão de Mar e Guerra (Ref.) Marco Antônio de Azambuja Montes, nosso antigo
presidente e grande amigo, por tudo que construímos durante seu mandato.

Quiz Projeto Grael

Lives do Grael

Em junho, tivemos atrações no nosso
Aglomerar na Rede. O Quiz, nosso jogo
de perguntas e respostas com os alunos
das Oficinas Náuticas, foi temático a cada
edição. O primeiro foi sobre a Semana de
Meio Ambiente, com a presença do
documentarista e biólogo Ricardo Gomes.
Também tivemos uma sobre
biodiversidade na Baía de Guanabara;
uma especial junina, que falou da famosa
festa dos pescadores em Jurujuba; e uma
sobre a Cultura da Maritimidade, que
falou sobre a vida dos pescadores e
pescadoras locais.

Neste mês as lives do Projeto Grael
falaram sobre os seguintes temas:
Porque falamos de Meio Ambiente?
Racismo e Justiça Ambiental
Quilombolas e Meio Ambiente
O Projeto Grael na minha vida
Histórias de Regatas
A importância da manutenção
preventiva
Ioga e Meditação na Educação
É possível educar sem violência?

Durante o mês de junho através do nosso canal
informativo Plantão Social divulgamos o trabalho da
nossa assistente social Bruna Bernardes, que está de
plantão para atender e tirar dúvidas de alunos e
responsáveis, pelo telefone 21 98955-9849, de 8h às
17h, de segunda à quinta-feira. Além disso, também
aproveitamos o espaço para divulgação das
campanhas dos dias 19 de junho, Dia Internacional
para a Eliminação da Violência Sexual em Conflito; e 26
de junho, Dia Nacional pela Educação sem Violência.

Projeto Vento Solar

#VencendoJuntos

O Projeto Vento Solar acontece às
quintas-feiras, às 9 horas, por meio de
uma parceria com a Universidade Federal
Fluminense e a Ersol Energias. Os temas
em destaque para junho foram:
Logística Reversa dos Painéis
Fotovoltaicos;
Impactos da Energia Solar para o

Nós já entregamos a primeira rodada dos
cartões alimentação no valor de R$ 100
adquiridos devido a mobilização do
projeto Vencendo Juntos. Por aqui, 390
famílias receberam o benefício. O valor
será recarregado mensalmente, por três
meses. A campanha é uma arrecadação
promovida por vários atletas, que

consumidor (tipo satisfação dos
clientes);
Como entrar no mercado de
trabalho, um passo a passo (busca
do primeiro emprego);
Formatando Projetos Comunitários
na área de energia;
Impactos econômico sociais no
setor de energia
Os encontros estão acontecendo
através de Webinar aberto ao
público.

beneficiarão instituições (a maior parte
relacionada ao esporte educacional) de
todo Brasil. A meta inicial é atender 33 mil
famílias.
Para doar, entre no site do projeto:
vencendojuntos.com.br. Confira as
instituições beneficiadas pela sua
doação: Projeto Grael (RJ); Instituto
Reação (RJ); Instituto Guga Kuerten (SC);
Instituto Gabriel Medina (SP); Larte de
Reciclar (RJ); Brasileirinhos (SP); Rems
(BR); União (RJ); União (SP).

Durante a semana de 01 a 05 de junho, tocamos as atividades da Semana de Meio
Ambiente. Especialmente neste cenário que estamos vivendo, é importante refletirmos
sobre a importância do debate sobre o Meio Ambiente, nosso patrimônio natural, e
nosso espaço de convivência aqui na Terra. A proposta da data é chamar a atenção
para a necessidade da implantação de medidas emergenciais para prevenir e reduzir a
degradação do meio ambiente.

Dia Nacional da Educação
Ambiental

Dia Mundial do Meio
Ambiente

Dia 3 de junho, para nós, é uma data
muito importante: é o Dia Nacional da
Educação Ambiental. A data foi
instituída em 2012, com o intuito de
incentivar o fortalecimento de políticas e
práticas educativas para a conservação
socioambiental e a construção de
sociedades sustentáveis.
No Projeto Grael, entendemos que a
educação para o Meio Ambiente é um dos
nossos principais pilares, ao lado do
esporte educacional e das oficinas
profissionalizantes. Juntos, esses pilares
consolidam nossa metodologia de ensino,
formando velejadores e cidadãos
completos, com consciência crítica
ambiental.

O 5 de junho foi instituído pela
Organização das Nações Unidas (ONU)
como Dia Mundial do Meio Ambiente,
um dia de troca e conscientização sobre
a realidade do meio ambiente: ele é sim,
esgotável. E também é a nossa casa, por
quem devemos zelar e cuidar. Todas as
esferas da população devem portanto
estar atentas aos problemas ambientais
e para a importância da preservação dos
recursos naturais.
Com esta data, a gente encerrou uma
nossa semana inteira dedicada a
debates sobre o tema. Foram cinco dias
de conversas sobre vento, reciclagem,
interação com o mar, equilíbrio, a
importância da preservação, pandemia e
racismo ambiental: todos temas que nos
atravessam no nosso cotidiano.

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável

Em junho nós comemoramos muitas datas importantes
relacionadas ao Meio Ambiente. Neste momento de
pandemia, é mais do que necessário reafirmarmos
nosso compromisso com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU
Brasil. Inspirados pela Unesco, contamos o que temos
feito para nos manter firmes no nosso dever de
construir uma sociedade mais justa e sustentável, até
2030 através dos 17 objetivos instituídos.

Dia Mundial contra
o Trabalho Infantil
Em 2020, a Campanha 12 de
junho tem por objetivo
alertar para o risco de
crescimento do trabalho
infantil motivado pelos
impactos da pandemia do
novo coronavírus. Com o
slogan “Covid-19: agora mais
do que nunca, protejam
crianças e adolescentes do
trabalho infantil”, a
campanha nacional está
alinhada à iniciativa global
proposta pela Organização
Internacional do Trabalho
(OIT). Leia mais no site
fnpeti.org.br/12dejunho/2020

O Dia Mundial da
Tartaruga
Marinha

Dia Nacional pela
Educação sem
Violência

Nesta data, falamos sobre
o Projeto Aruanã, parceiro
do Projeto Grael, que
monitora a presença e a
qualidade de vida das
tartarugas marinhas
existentes na Baía de
Guanabara e adjacências.
O nome Aruanã vem do
tupi-guarani e significa
tartaruga-verde, que é a
mais encontrada na
região. Através do
trabalho de campo, os
pesquisadores do projeto
também levam
informações para
conscientizar a população
local sobre a importância
da preservação.

Dia 26 de junho foi o Dia
Nacional pela Educação
sem Violência. Para
conversar sobre o tema,
convidamos nossa
assistente social Bruna
Bernardes e nosso
professor de Elétrica, que
também é arte-educador e
pedagogo em formação,
Edvan Miranda. Juntos eles
falaram da importância de
não utilizar violência na
formação de nossas
crianças e jovens, e
também se debruçaram
sobre a metodologia
educacional do Projeto
Grael.

Virtual Regatta
No dia 25 de junho se iniciaram os encontros com os
alunos do Projeto Grael para aprenderem o jogo
Virtual Regatta. Os encontros são às terças, sempre
às 10 horas; e quintas, sempre às 15h30. O objetivo é
que consigamos relembrar alguns conceitos,
movimentos e estratégias da vela, mesmo em tempos
de confinamento.

Lançamos, no fim do mês, a Semana da Maritimidade. No Projeto Grael, a Semana
da Maritimidade é comemorada duas vezes por ano. Quem é aluno do instituto a mais
tempo está acostumado com nossas atividades e debates sobre o tema, que nos
atravessa de tantas formas. O que chamamos de Maritimidade, aqui, é a relação com
o mar, com as profissões do mundo náutico, com o universo pesqueiro, com a
comunidade onde estamos localizados. Maritimidade, para nós, é viver de mar, respirar
mar, lutar pelo bem estar das pessoas e dos animais que vivem do mar. Maritimidade é
nossa bandeira hasteada mais alta, nosso principal compromisso. Por isso,
convidamos nossos alunos, responsáveis, amigos, parceiros, e seguidores a estarem
conosco do dia 29/06 ao dia 03/07 em encontros diários para refletir sobre tudo que
nos cerca, nos dá sustento e a vida, de tantas e tantas formas. Nós respiramos o mar.
Nós respiramos maritimidade.

Marejada do Grael e o
Desafio do Barquinho

Jurujuba na festa de São
Pedro

Dia 29 de junho é Dia da pescadora e do
pescador e, por isso, fizemos uma
marejada com nossos próprios barcos,
feitos de casa.
Para comemorar os professores do
Projeto Grael, lançaram o Desafio do
Barquinho. Para participar, era
necessário construir um barquinho em
casa, com o material que tivesse
disponível, e mandar um vídeo (ou uma
foto) para nós, ou publicar nas redes
sociais marcando o Projeto Grael e o
#DesafioDoBarquinho. O resultado foi
incrível.

O Solar do Jambeiro nos convidou para
participar do documentário que fizeram
sobre a tradicional relação do bairro de
Jurujuba com a festa dos pescadores.
Nós topamos. Quem falou com eles foi
nossa RH Laís Carvalho, cria orgulhosa de
Jurujuba, de família de pescadores e
maricultores, ex-aluna do Projeto e nosso
tesouro. Perguntaram para ela quais
portas o mar já abriu na vida dela, e o
mini documentário ficou muito bonito.
Vale a pena conferir nas redes sociais do
Solar do Jambeiro.

Julho à vista
Até 03 - Semana de Maritimidade
03 - Live sobre a resiliência na Baía de
Guanabara | Projeto Uçá
08 - Live sobre cultura dos pescadores
locais
08 - Dia Nacional da Ciência e Dia
Nacional do Pesquisador Científico
10 - Live sobre gestão participativa no
setor social

15 - Live sobre expectativas sobre o
próximo semestres
17 - Live sobre aniversário de 30 anos do
ECA | ONG Empodera
17 - Dia de Proteção às Florestas
22 - Live sobre Campanha pela
valorização da vida na pandemia | CVV
23 - Recesso escolar
24 - Live sobre Comunicação Não-Violenta
no setor social | Instituto Tiê
26 - Dia de Proteção aos Manguezais
29 - Live sobre os amigos que conquistei
no Grael
31 - Live sobre o setor social na
pandemia | REMS
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