Nos dias 04, 05 e 06 de novembro fizemos a nossa Semana das profissões.
Abrimos a programação com um bate-papo sobre o Programa Jovem Aprendiz, com
convidadas do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A atividade foi aberta a
todos os interessados e interessadas, via Meet, e também foi transmitida pela nossa
página do Youtube. Convidamos também alguns dos profissionais do instituto para
contarem um pouco sobre a função que exercem. E, para fechar a semana,
dialogamos sobre carreira com a equipe de colaboradores da empresa ENGIE Brasil
que se voluntariou para o bate papo. A atividade foi aberta ao público, via Meet.

Formatura

Lives do Grael

No dia 3 de novembro fizemos via Meet e
YouTube a formatura da quarta turma do
Curso Operações de Varejo com Ênfase
em Liderança e Atendimento, uma
parceria com Americanas, Companhia
Verde, Senac e BNDES. Nós
reconhecemos o esforço de cada um
deles e agradecemos pela confiança e
parceria com as demais instituições

Nesse mês as lives do Projeto Grael
foram sobre os seguintes temas:
Trabalho e pandemia: estratégias
para mudar;
Movimentos sociais como
instrumentos de transformação
social;

envolvidas.

As aventuras da Santos-Rio.

Do dia 16 ao dia 20 de novembro, embarcamos na Semana da Consciência Negra no
Projeto Grael. O tema deste ano, idealizado pela equipe, foi "Maré Negra: O Mar e a
Vela devem ser para todos". Com isso, desejamos repensar a atuação de negras e
negros no mercado náutico e nas competições de vela, além da importância dos
projetos sociais na democratização da vela para a população negra.
A programação da semana contou com o nosso primeiro webinário "Negritude,
projetos sociais, e a democratização dos esportes náuticos", que marca essa semana
tão importante pra nós. Compartilhamos relatos sobre a vivência da juventude negra,
além de frases de pensadoras e pensadores negros. Nossos profissionais também
fizeram vídeos para compartilhar um pouco suas experiências com os alunos durante a
semana, por meio dos grupos de Whatsapp.

Campeonato Estadual de
Ranger 22’
Nos dias 21 e 22 de novembro, o Projeto
Grael teve sua estreia no Campeonato
Estadual de Ranger 22', sediado pelo
Praia Clube São Francisco, em Niterói.
Também foi a primeira vez que corremos
na classe, e que colocamos o Les Must
na água, embarcação com longa
trajetória na vela e que recebemos como
doação recentemente.

Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de
Niterói
No fim do mês, o Projeto Grael
participou do Processo Eleitoral da
Sociedade Civil do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de
Niterói (CMDCA - Niterói). Fomos um dos
eleitos para uma das sete vagas no
conselho para a gestão 2021-2022.

Guia de Boas Práticas a Bordo
Em parceria com Andrea Soffiatti Grael, o Projeto
Grael lançou o Guia de Boas Práticas a Bordo, com
alternativas para redução do desgaste e da
exploração do meio ambiente dentro de embarcações.
O objetivo é estimular uma navegação mais consciente.
O resultado foi um guia de sustentabilidade para quem
ama o mar, águas limpas e vida saudável. Clique aqui
para ter acesso ao material completo.

Prêmio Firjan Ambiental 2020
Em mais uma parceria histórica, o
Projeto Grael e a ENGIE Brasil
conquistaram no mês de novembro o
Prêmio Firjan Ambiental 2020, na
categoria "Relação com Partes
Interessadas". O prêmio é um
reconhecimento dos nossos esforços em
tocar projetos de desenvolvimento
socioambiental local, dentro da
comunidade onde estamos inseridos. É a
confirmação de que vale a pena trabalhar
juntos com nossos alunos na construção
de uma comunidade e uma sociedade
mais justa e sustentável. O apoio de
empresas a organizações da sociedade
civil é de extrema importância na busca
pela redução das desigualdades. Por
isso, agradecemos a todas as empresas
que sempre nos apoiaram e continuam
nos apoiando. Seguimos juntos!

I Fórum de Jovens Embaixadoras
e Embaixadores do Oceano
No dia 18 de novembro nosso analista de
Meio Ambiente Milton Araujo participou de
um debate com as integrantes da Liga
das Mulheres pelos Oceanos, Mariana
Andrade do Bloom Ocean, e Jana del
Favero do Bate-papo com Netuno, no I
Fórum de Jovens Embaixadoras e
Embaixadores do Oceano. A mediação foi
de Barbara Lage, pela organização do
evento, o Maré de Ciência.
Entre os dias 16 e 19 de novembro
pudemos conhecer histórias de escolas
de todo Brasil e o Projeto Grael esteve
presente representando o ensino nãoformal de educação ambiental. O evento
foi transmitido pelo canal Maré de
Ciência, no YouTube.

O dia da Democracia foi 25 de outubro, mas decidimos trabalhar esse tema durante
uma semana inteira no Projeto Grael. Ao longo dos dias, debatemos a importância
de participar dos processos políticos, das formas de intervenção possíveis com o
poder público institucionalizado e tentamos tirar dúvidas sobre o regime que vivemos
hoje, no País. Propusemos aos nossos alunos um debate sobre o que é democracia e
como ela se estabelece. Para isso, criamos uma forma de interação em que os alunos
votaram em uma das propostas de atividade que nossos instrutores apresentaram por
vídeo. A partir da escolha deles, nos reunimos pelo Meet para que eles pudessem
conferir o resultado do pleito e a proposta mais votada se transformando em realidade
ao vivo, num encontro virtual.

Capacitações

Workshop Online

Capacitação

Treinamento LGPD

Entre 23 e 27 de
novembro, os instrutores e
instrutoras de vela
participaram do Workshop
Online CBVELA –
Treinadores de Vela. A
parceria com a CBVELA
tem sido de extrema
importância no período de
pandemia. A equipe de
desenvolvimento esportivo
tem conseguido se
qualificar, apesar do
distanciamento social.

Também no fim do mês,
participamos da
capacitação "Do auto
isolamento ao
Empoderamento
Comunitário", uma
parceria com a Laureus Sport for Good e ACER
Brasil, que focou em como
realizar atividades
esportivas seguras em
tempos de Covid 19,
presencialmente e online

Dia 24 de novembro
participamos de um
treinamento sobre a LGPD
– Lei Geral de Proteção de
Dados. O objetivo é
adequar o Projeto Grael
à nova legislação. A
equipe do escritório
Vinhas e Redenschi
Advogados está nos
auxiliando nesse processo
de capacitação e
adequação.

Dezembro à vista
3 - Reunião de responsáveis
3 - Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência
7-11 - Semana de Direitos Humanos
10 - Dia dos Direitos Humanos
10 - Webnário O acesso ao Esporte, o
Mar e a formação de crianças e jovens
12 - Regata Preben Schmidt
15 - Formatura do Projeto Grael
18 - Confraternização de Equipe
21 - Recesso Escolar
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