Primeiro semestre
No dia 11 de fevereiro, fizemos a nossa reunião de planejamento semestral, com
parte da equipe presencial e parte da equipe online. Nos ajustamos aos protocolos de
segurança necessários para a volta às aulas, que contam com redução no número de
alunos de todas as turmas, e organizamos atividades virtuais para os alunos que não
farão aulas presenciais neste primeiro momento.

Manutenção

Primeira reunião de responsáveis

No final de janeiro e início de fevereiro,
tivemos um revezamento entre os
professores do instituto para fazer a
manutenção dos barcos, equipamentos e
espaços de aula do Projeto Grael.
Desta forma, podemos garantir uma volta
com segurança tanto para os alunos
quanto para os profissionais.

No dia 25 de fevereiro, fizemos nossa
primeira reunião de responsáveis, por
uma plataforma de encontros virtuais.
Explicamos os protocolos de segurança
que seriam adotados e o modelo híbrido
de ensino que será seguido neste
primeiro semestre. Explicamos também
como estão sendo realizadas as
matrículas.

Oficinas Náuticas
Em fevereiro, abrimos vagas para nossas
Oficinas Náuticas. São aulas de
capotaria, carpintaria, eletroeletrônica,
fibra de vidro e mecânica, todas voltadas
para o mundo dos barcos. Os cursos são
gratuitos e as inscrições tem sido feitas
pelo whatsApp do Projeto Grael, por onde
recebemos a documentação dos
interessados. Tudo foi pensado para que
os alunos e alunas não precisassem se
deslocar até o instituto para realizar o
procedimento de matrícula. Até o dia 31
de março as matrículas ainda poderão
ser feitas virtualmente.

Volta às aulas

No dia 22 de fevereiro, voltamos ao
instituto presencialmente, depois
de quase um ano de afastamento.
Nosso retorno foi planejado para que
conseguíssemos respeitar os protocolos
de segurança, e propondo atividades
virtuais para que todos os alunos
matriculados estejam inseridos nas
atividades, inclusive os que não se
sentirem seguros para o retorno. Dentre
as regras previstas no protocolo de
segurança, estão a redução das turmas;
o uso de máscara durante todo o tempo
de permanência no espaço do instituto; o
uso constante de álcool para
higienização das mãos; medição de
temperatura na entrada, antes das
atividades; distanciamento entre os
alunos e professores; dentre outros.

Operações de Varejo com Ênfase
em Liderança e Atendimento

Praticando vela e estudando
inglês de forma gratuita

Abrimos em fevereiro as inscrições para o
curso “Operações de Varejo com Ênfase
em Liderança e Atendimento”. Este é um
dos cursos que temos para alunos e exalunos que tem entre 18 e 29 anos no
Projeto Grael. É uma experiência de
formação profissionalizante, que já foi
compartilhada com quase 100 ex-alunos.
Nesse curso, os jovens aprendem
técnicas de varejo, marketing,
atendimento; além das aulas de reforço
em Português e Matemática; das oficinas
náuticas (fibra de vidro, elétrica,
mecânica, carpintaria, capotaria) e da
vela. O curso é uma parceria entre nós e
as Lojas Americanas, o Senac e o BNDES.
Além de ser gratuito, este curso ainda
oferece bolsa-auxílio.

O projeto social Free English ofereceu 25
vagas para alunos de 12 a 18 anos que
desejam estudar inglês online de graça.
As aulas serão por video conferências,
duas vezes por semana, com duração de
1h30, no período noturno, para que os
alunos possam conciliar com as
atividades escolares. O material didático
será oferecido em PDF. Os estudantes se
inscreveram por meio de um formulário
online e a previsão é que as aulas
tenham início ainda esse mês.
Divulgamos para os nossos alunos, exalunos e para os seguidores das nossas
redes, para aqueles que tiverem
interesse possam aproveitar essa
oportunidade.
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