Kits Colgate
No final de dezembro e início de janeiro, distribuímos cerca de 400 kits para higiene
pessoal e doméstica, que elaboramos com o apoio da Colgate. A distribuição foi feita
de maneira alternada, seguindo os protocolos de segurança, para famílias de alunos
matriculados no segundo semestre de 2020.
O kit continha pasta de dente, sabonetes, enxaguante bucal, xampú e condicionador,
desinfetante, lava roupas, e muitos outros itens que foram muito bem recebidos por
todas e todos.

Retrospectiva 2020
Nos dias 22 e 23 de janeiro, nosso Coordenador de
Desenvolvimento Esportivo André Alcantara Martins
esteve em Viena, Áustria, para participar de um evento
da United Nations Office Office on Drugs and
Crime (UNODC), que tratou do Esporte como caminho
para que jovens possam evitar as drogas e o crime.

Em fevereiro demos início as aulas do Curso
Operações de Varejo com Ênfase em Liderança e
Atendimento, uma parceria entre Lojas Americanas,
Senac, BNDES e Projeto Grael. Ao todo, 32 entrevistas
foram realizadas, e 30 alunos foram selecionados.
Tivemos também a apresentação da nossa nova
metodologia de Ensino da Vela, desenvolvida com a
consultoria da socióloga Chris Candal. Participaram do
desenvolvimento a gerência, a coordenação e,
principalmente, os professores da modalidade.

No mês de março tivemos a "Semana da mulher"
e começamos na última semana do mês nossas
sessões de bate-papo ao vivo pelo Instagram e pelo
Facebook, chamadas "Navegar: lives do Projeto

Grael". Os objetivos eram manter contato e vínculos
com os alunos, responsáveis, amigos e profissionais do
Projeto Grael e alimentar as redes sociais com
conteúdo de relevância para nosso público.

Começamos nossa campanha de atendimento virtual
aos alunos e responsáveis do Projeto Grael. Nossa
assistente social esteve de plantão para atender e
tirar dúvidas via WhatsApp. Além disso, estreamos uma
coluna nas nossas redes sociais, chamada de Plantão
Social, onde compartilhamos informações úteis e
dicas para nossos seguidores sobre segurança, saúde
e oportunidades.
Demos início também ao Aglomerar na Rede por
meio da plataforma Meet. A ideia era reunir alunos e
instrutores para conversar, trocar ideias e manter o
vínculo ativo. Destes encontros semanais, surgiu a
ideia do Quiz do Projeto Grael, uma gincana que
mobilizou toda a equipe.

O Seminário Barcos como Instrumento de
Educação do Projeto Grael teve sua segunda edição
em maio. O público, de quase 400 inscritos, foi formado
por estudantes e professores de Educação Física, de
modalidades náuticas, líderes comunitários que
desenvolvem trabalhos relacionados à educação
esportiva, e demais interessados no universo do
esporte, com foco em desenvolvimento humano
integral.
Além disso o Projeto Grael foi uma das instituições
beneficiadas da campanha Vencendo Juntos. Vários
atletas se uniram para entrar no barco e dar uma força
para quem mais precisava, durante a pandemia. As
doações foram convertidas em cartões valealimentação com carga mensal de R$100 durante 3
meses, mais de 33 mil famílias foram atendidas pela
iniciativa.

No mês 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 e já estão fazendo um trabalho
incrível como nossos representantes institucionais.
Além disso tivemos a Semana de Meio Ambiente,
Semana da Maritimidade e a Virtual Regatta.

Nós convidamos equipe, alunos e responsáveis a fazer
parte do nosso encerramento e festa virtual de
formatura. Foi um momento de grandes emoções
embalado pela temática dos "Sentimentos". A
cerimônia foi apresentada por dois alunos, contou com
a fala da presidência e mais de 100 convidados
compareceram.
Ainda em julho o Projeto Grael teve o prazer de
convidar nossos amigos, parceiros e amantes da Vela
para a nossa Mesa Redonda Profissionais de
Regata, via zoom. Ouvimos a troca de experiências
entre o gerente técnico da Confederação Brasileira de
Vela (CBVela) Walter Boddener, e Humberto
Albuquerque, Oficial de Regatas.

No início de agosto, retornamos às nossas
atividades virtualmente, com renovação dos alunos já
inscritos no primeiro semestre e mais de 370 alunos
efetuaram a confirmação de matrícula. 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.

Ainda em agosto, tivemos a Semana Olímpica, a
Semana da Juventude e para a manutenção do Pilar
Ambiental do Instituto demos início a uma campanha
específica de captação de recursos. Depois de muita
mobilização, conseguimos o apoio de diversas
entidades e personalidades midiáticas e arrecadamos
cerca de R$ 50 mil.

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

No mês de setembro tivemos a Semana da
Maritimidade e a Semana da Empregabilidade
com os temas: "Oficina de Currículo” e "Diálogo sobre
Carreiras". Além disso o Projeto Grael realizou a
primeira Reunião de Responsáveis Online, e
ficamos muito satisfeitos com a adesão por parte dos
responsáveis. Durante o encontro, conversamos sobre
as ações previstas para o segundo semestre; sobre a
comunicação entre alunos, responsáveis e
profissionais do Projeto; e sobre a importância dessa
comunicação ser ativa e regular.

No mês de outubro tivemos a Semana de
Enfrentamento à Violência, Semana da Criança e
a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Ainda em outubro, o Projeto Grael, em parceria com o
Centro de Integração Empresa Escola - Unidade Niterói
(CIEE RJ), disponibilizou 40 vagas para o Projeto
InterAção que visava promover a Cidadania, Universo
Juvenil, Direitos e Mundo do Trabalho. O projeto, que
teve aulas virtuais, via WhatsApp, foi voltado para
jovens entre 14 a 24 anos, estudantes do ensino
fundamental ou médio. Os encontros semanais
duraram dois meses.

Santos-Rio

Aniversário do ICB

O Projeto Grael participou, no fim de
semana de 23 e 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.

No mês de novembro tivemos a Semana das
Profissões, Semana da Consciência Negra e a
Semana da Democracia.
Tivemos nossa 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.

Formatura

Boas Práticas

Prêmio

No dia 3 de novembro
fizemos via Meet e YouTube
a formatura da quarta
turma do Curso Operações
de Varejo com Ênfase em

Em parceria com Andrea
Soffiatti Grael, o Projeto
Grael lançou o Guia de
Boas Práticas a Bordo,
com alternativas para

Em mais uma parceria, o
Projeto Grael e a ENGIE
Brasil conquistaram
juntos, no mês de
novembro, o Prêmio Firjan

Liderança e Atendimento,
uma parceria com
Americanas, Companhia
Verde, Senac e BNDES.

redução de resíduos e da
exploração do meio
ambiente dentro de
embarcações.

Ambiental 2020, na
categoria "Relação com
Partes Interessadas".

No mês de dezembro além da Semana de Direitos
Humanos, realizamos nossa segunda Reunião de
Responsáveis Online, para tirar dúvidas sobre as
ações previstas para 2021; reforçar nosso calendário
escolar e a importância de mantermos viva a
comunicação entre o instituto e os familiares. Tivemos
também a Regata Preben Schmidt 2020, que foi
disputada com ventos fracos a moderados. As
largadas contaram com 63 barcos e foram dadas em
frente ao Rio Yacht Clube. O Projeto Grael teve sua
tripulação presente nas quase seis horas de
competição.

Formatura
Tivemos um encontro virtual com cerca de 100 presenças, incluindo equipe,
presidência, gerência e muitos alunos e responsáveis. A cerimônia foi muito bonita,
embalada pelo tema Sonhos. Depois desse ano atípico e de tantas renovações, nada
melhor do que sonhar juntos.
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