O que você faz para transformar o mundo? Para o Projeto Grael, o Meio Ambiente
é coisa séria. Por isso, desde o dia 25 de agosto, estamos com todas as velas
ajustadas para nossa Campanha de Captação para o pilar Ambiental do Projeto Grael.
São tempos difíceis para todos, e para nós também. Com a pandemia de Coronavírus,
bem como outros projetos sociais, o Projeto Grael perdeu parte dos investimentos, e
agora o nosso projeto de Meio Ambiente está ameaçado. Para garantir o próximo ano
de ações, precisamos arrecadar R$ 108 mil.
Para doar, acesse nosso site projetograel.org.br/colabore e clique em QUERO DOAR.
Você também pode depositar ou transferir para uma de nossas contas que estão na
página. Entra nesse barco com a gente?

Semana Olímpica

Lives do Grael

Apesar do afastamento social e do
cancelamento das Olimpíadas, para não
deixar passar batida a nossa Semana
Olímpica no Projeto Grael, nossos alunos
receberam durante toda a semana vídeos
temáticos, falando sobre a origem dos
jogos, as novas modalidades, a trajetória
da vela olímpica, e muito mais.

Nesse mês as lives do Grael foram sobre
os seguintes temas:
Paternidade e o Mar
Gerações do Projeto na Vela
A fundação do Projeto Grael: A vela
no setor social
Projeto Grael 22 Anos:
contribuições para a Baía de
Guanabara

Aniversário do Projeto Grael
Na semana do dia 19 ao dia
26 realizamos várias
atividades virtuais em
comemoração ao
aniversário de 22 anos do
Projeto Grael. Na
programação, tivemos uma

live no instagram com nosso
fundador Lars Grael e nossa
vice-presidente Isabel Swan;
e uma live no Facebook,
com o fundador Axel Grael e
uma equipe de profissionais
atuantes na Baía de
Guanabara.
Tivemos também uma festa
de aniversário com direito a
Quiz, feito em tempo real
com os alunos e, para
fechar, tivemos uma Copa
comemorativa, com três
dias de regatas virtuais.

No início do mês de agosto, tivemos a Semana da Paternidade do Grael, e como entre
os nossos alunos a maior parte dos responsáveis presentes são mães, resolvemos
falar sobre paternidade através de uma perspectiva crítica. Fizemos homenagens
compartilhando fotos dos pais do Grael; mas também falamos sobre paternidade
precoce; divisão dos cuidados com os filhos; e sobre abandono paterno.

Retorno das aulas

Dia do Voluntariado

No início de agosto, retornamos às
nossas atividades virtualmente, com
renovação dos alunos já inscritos no
primeiro semestre. Mais de 370 alunos
efetuaram a confirmação de matrícula.
Ainda esperamos o posicionamento das
autoridades de saúde e da política para
garatir ao retorno presencial com a maior
segurança possível.
Os alunos do Curso Operações de Varejo
com Ênfase em Liderança e Atendimento,
uma parceria com as Americanas, o
BNDES e o Senac, também retornaram às
aulas, com carga horária reforçada pelo
conteúdo do Senac.

No Brasil, o dia 28 de agosto de 1985, foi
instituído como o Dia Nacional Do
Voluntariado (DNV), por meio da Lei Nº.
7.352. A partir desta data, as entidades
que trabalham com voluntários celebram
anualmente. O voluntário trabalha com o
coração. Ele atua nos campos em que
acredita pelo prazer de ser solidário, de
colaborar com uma sociedade melhor. Em
tempos de crise econômica, de saúde e
social, voluntários ao redor do mundo
estão incansáveis. No Projeto Grael,
trabalhamos com muitos voluntários que
constantemente elevam a qualidade das
nossas atividades. Nosso muito obrigada.

De juventude a gente entende!

No dia 12 de agosto, é comemorado o Dia Internacional da Juventude. A data, criada
pela ONU, marca a importância da educação e conscientização dos jovens sobre a
responsabilidade que assumem como representantes do futuro do planeta.
Por isso, nos dias 25, 26 e 27 de agosto no Projeto Grael a gente aproveitou para
debater com os nossos alunos sobre os desafios da aprendizagem online, na nossa
Semana da Juventude. Foram três dias de programação, com roda de conversa,
bate-papo e live especial. Educar para a emancipação é um dos deveres do setor
social, e é um dos nossos compromissos aqui no instituto.
Abrimos nossa programação no dia 25 com uma roda de conversa com os professores
Juliana Aguiar, Marlon Machado e Ronald Ricardo com o tema "Aprender sempre,
desistir jamais!”, pelo Meet.
Dia 26, nosso fundador Torben Grael bateu um papo sobre "Desafios e superação"
com os velejadores olímpicos Gabriela Nicolino e Samuel Albrecht, pelo Zoom. Esta
atividade também marcou o Dia do Voluntariado, e foi organizada pelo nosso
patrocinador via Lei de Incentivo ao Esporte, a ENGIE, e teve a participação de
funcionários da empresa e alunos do Projeto Grael. Na ocasião, houve o lançamento
do vídeo de apoio a campanha olímpica do Samuca e da Gabi.
E, no dia 27, nossa live teve o tema "Educar para emancipação: desafios da
pandemia", com o professor Nicolás Calabrese e um dos coordenadores da Rede
Emancipa, Luiz Felipe Ribeiro.

Niterói da Próxima
Década
A equipe técnica do
Projeto Grael tem
participado dos encontros
Niterói da Próxima Década,
processo de reflexão
municipal sobre o futuro
de Niterói, conduzido por
Axel Grael. As reuniões
virtuais contam com
diversos setores da
sociedade civil, que se
debruçam para pensar
nos desafios e possíveis
estratégias para os
próximos anos.

Na semana do dia 19 ao dia
26 realizamos várias
atividades virtuais em
comemoração ao
aniversário de 22 anos do
Projeto Grael. Na
programação, tivemos uma
live no instagram com nosso
fundador Lars Grael e nossa
vice-presidente Isabel Swan;
e uma live no Facebook,
com o fundador Axel Grael e
uma equipe de profissionais
atuantes na Baía de
Guanabara.
Tivemos também uma festa
de aniversário com direito a
Quiz, feito em tempo real

Decole sua carreira

Clínica Online CBVela

O professor do Senac e
parceiro do Projeto Grael
Leonardo Werneck lançou
um curso chamado "Crie
Apresentações
Profissionais no
PowerPoint", na
plataforma virtual Udemy.
Durante o mês de agosto,
ele concedeu bolsa para
sete de nossos alunos,
que poderão aprender a
elaborar apresentações
no Powerpoint com
animações, design
profissional, e diversas
ferramentas do programa.
Vale a pena conferir o
curso. Clique aqui para
acessar.

De 17 a 21 de agosto a
equipe de vela do Projeto
Grael participou na Clínica
Online CBVela – Auxiliar de
Regata. Ao final todos
realizaram prova e foram
aprovados! Tivemos ainda
a participação de dois exalunos.

com os alunos e, para
fechar, tivemos uma Copa
comemorativa, com três
dias de regatas virtuais.

Setembro à vista
04 - Lançamento do Canal Oficial do
YouTube do Projeto Grael
04 - Live "O papel do voluntariado no
setor social"
05 - Dia da Amazônia
08 - Semana da evolução da vela
10 - Dia Mundial de Prevenção ao
Suicídio
10 - Reunião online de responsáveis
11 - Live sobre a importância das
florestas
14 - Semana O Jovem e o mercado de
trabalho
18 - Live sobre limpeza de praias
19 - Clean-up Day
21 a 25 - Semana da Maritimidade
23 - Dia Internacional Contra a
Exploração Sexual e o Tráfico de
Mulheres e Crianças
25 - Live sobre prevenção de
exploração sexual

28 a 2 - Semana de Atitude e
Segurança no Mar
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