A nossa Campanha de Captação para o Pilar Ambiental chegou ao fim. No total, com a
colaboração de todos, conseguimos arrecadar R$ 47.649,10. É bastante! Alcançamos
quase a metade da nossa meta que, sabíamos, era audaciosa. Com essa quantia,
será possível continuar proporcionando atividades de educação ambiental para os
nossos alunos; manter a gestão ambiental do instituto; manter os projetos
socioambientais de importância para a comunidade local em conjunto com nossos
parceiros institucionais; e a manutenção de nosso ecobarco que, além de coletar o
lixo flutuante na Baía de Guanabara, serve como plataforma embarcarda para
sensibilização e mobilização para a questão dos resíduos sólidos e saneamento
básico. Conseguimos respirar aliviados! Por isso, nosso muito obrigada! Continue nos
acompanhando! Bons Ventos!

Projeto InterAção

Lives do Grael

O Projeto Grael, em parceria com o
Centro de Integração Empresa Escola
- Unidade Niterói (CIEE RJ), disponibilizou
40 vagas para o Projeto InterAção que
visa promover a Cidadania, Universo
Juvenil, Direitos e Mundo do Trabalho. O
projeto, que tem aulas virtuais, via
WhatsApp, é voltado para jovens entre 14
a 24 anos, estudantes do ensino
fundamental ou médio. Os encontros
durarão dois meses e são semanais.
Inscrições foram realizadas pelos
telefones da secretaria do Projeto.

Nesse mês as lives do Grael foram sobre
os seguintes temas:
Prevenção e combate à exploração
sexual de meninas e mulheres
Por que os jovens negros estão
sendo presos?
Inteligência artificial: a última
fronteira?

Dia Mundial do Trabalho Decente
Dia 7 de outubro foi o Dia Mundial do Trabalho Decente, celebrado pelos
trabalhadores e trabalhadoras de todo o mundo, desde o ano de 2007. Esta data foi
instituída no Fórum Social de Nairóbi daquele ano e estabelece um importante marco
voltado aos direitos dos trabalhadores.
No Projeto Grael, as Oficinas Náuticas foram criadas para complementar a prática do
esporte da Vela. Nosso objetivo é instruir o aluno velejador a atuar de forma eficiente
no mercado náutico. As oficinas proporcionam um diferencial técnico aos nossos
alunos por meio do conhecimento prático e teórico acerca das tecnologias vinculadas
ao esporte da vela. As modalidades que apresentamos são Oficina de fibra de vidro;
Oficina de Instalações eletroeletrônicas para barcos; Oficina de capotaria náutica;
Oficina de mecânica de motores náuticos (Diesel e Motor de Popa); e Oficina de
carpintaria náutica. Trabalhar pela profissionalização e pelo trabalho decente é uma de
nossas lutas.

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza
Sábado, dia 17 de outubro, foi o Dia Internacional para Erradicação da Pobreza. Neste
ano, o tema da campanha foi “Agindo juntos para alcançar justiça social e ambiental
para todos”. A principal preocupação das Nações Unidas é que a Covid-19 pode deixar
115 milhões de pessoas a mais no nível dos mais pobres em 2020. O fim da pobreza é
o primeiro da lista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Semana de Enfrentamento à
Violência
A Semana de Enfrentamento à Violência é uma
semana muito importante para nós, que acreditamos
que o mundo pode e deve ser melhor e mais justo para
todas e todos. Propusemos uma conversa com os
alunos, via Meet, sobre violência e nossas formas de
combatê-la no cotidiano. Além disso, pedimos que os
alunos fizessem conosco a atividade do coração. A
ideia era desenhar um coração e escrever dentro dele
tudo que eles amam, e fora o que consideram ruim. O
resultado foi muito proveitoso. Com as artes que
recebemos, temos a certeza de que estamos alinhados
e juntos no caminho de um mundo melhor, e livre de
violências.

Semana da Criança
Na semana da criança nos reunimos pelo Meet, em um
grande encontro entre alunos, professores e toda
equipe do Projeto Grael. Tivemos palestras sobre meio
ambiente, saúde bucal e muita interação para matar a

saudade. Além disso, agendamos a entrega de brindes
para os alunos, que foram um kit de higiene bucal e
uma bola de futebol oficial, além do suquinho e
barrinha de cereal.

Dia do Professor

Dia Nacional do Livro

No Projeto Grael, todos somos
educadores. Quem trabalha com
instituição de esporte educacional sabe,
educamos e somos educados, ensinamos
e aprendemos, desde o primeiro "bom
dia", até o momento em que fechamos
nossos portões. Nosso compromisso é
com a educação de qualidade, com foco
na emancipação de cada criança e jovem
que passa por nós.
Por isso, agradecemos a todos os
instrutores e instrutoras do Projeto Grael,
e também aos nossos tão queridos
alunos, por nos transformarem em
professores. Devemos tudo a eles.

A data foi criada em 1810 em
comemoração à fundação da primeira
biblioteca brasileira, a Real Biblioteca, no
Rio de Janeiro, então capital do país.
Nesse dia, a Real Biblioteca Portuguesa
foi transferida para o Brasil e tornou-se a
Biblioteca Nacional.
Por meio da leitura podemos expandir
nosso conhecimento, melhorar o
vocabulário, viajar e conhecer novos
mundos através da imaginação. Além
disso ler é muito importante para a saúde
mental, relaxa e faz bem para a memória.

O tema deste ano na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi “Inteligência
Artificial” (IA). Durante a semana de 19 a 23 de outubro, o Projeto Grael esteve
empenhado em fazer com que o tema fosse tratado de forma simples, mostrando que
as IAs fazem parte das nossas vidas, seja numa busca do Google, sugestões da Netflix,
na forma como as empresas se relacionam com os consumidores, nos games,
auxiliando pessoas portadoras de necessidades especiais, e até nos barcos!
Como parte dos esforços em promover a ciência e tecnologia entre nossos alunos e
comunidade, convidamos alguns profissionais da área de tecnologia da informação
para responder algumas perguntas feitas pelos nossos alunos sobre o tema nacional,
e tivemos uma live com uma pesquisadora da área. O conteúdo pode ser conferido nas
nossas redes sociais.

Regata Santos-Rio

Regata aniversário do ICB

O Projeto Grael participou, no fim de
semana de 23 de outubro, da 70ª Regata
Santos-Rio 2020, com duas embarcações
tripuladas por alunos e ex-alunos do
instituto. As tripulações estavam
uniformizadas com camisas do Projeto
Grael.

No dia 18 de outubro, participamos da
Regata de aniversário do Iate Clube
Brasileiro. A vice-presidente do instituto
Isabel Swan levou a equipe de J24 do
Projeto Grael, e conseguimos o quarto
lugar, com o barco Blush.

Novembro à vista
3 a 6 - Semana das Profissões/ Jovem e o
mercado de trabalho
4 - Roda de conversa sobre Jovem
Aprendiz
6 - Diálogo sobre carreiras
6 - Live sobre transformação de carreiras
durante a pandemia
9 a 13 - Semana da Democracia
12 - Atividade com alunos, via Meet,
sobre democracia
13 - Live sobre Movimentos Sociais como
instrumento de transformação social
14 - Dia Nacional da Alfabetização
15 - Proclamação da República
16-20 - Semana da Consciência Negra
19 - Webinar sobre Negritude, mar e
esportes náuticos
20 - Dia da Consciência Negra
25 - Dia Internacional para a Eliminação
da Violência contra a Mulher
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