Distribuição de cestas básicas
Entre os dias 19 de maio e 02 de junho,
distribuímos cestas básicas para todos
os alunos do Instituto. As cestas tem
origem de duas fontes distintas: uma
doação da empresa BTG Pactual, e a
campanha Niterói Solidária (na qual o
instituto foi uma das instituições
aprovadas em chamamento público). Em
nome dos nossos alunos e suas famílias,
o Instituto Rumo Náutico agradece as
doações, na certeza de que está fazendo
muita diferença, nesse período tão difícil,
na vida dos nossos beneficiados.

Campeonato Estadual de Dingue
Nos dias 22, 23, 29 e 30 de maio participamos do Campeonato Estadual de Dingue,
realizado no Clube Naval Charitas. O Projeto Grael foi representado por 8 embarcações
tripuladas por alunos e ex-alunos, como Samuel, Ramon, Radson e Charles. Depois de
um primeiro dia de pouquíssimo vento, quando apenas alguns barcos conseguiram
completar a regata (19 de 53), o evento seguiu com bons ventos e muita disputa. A
equipe do Projeto Grael foi liderada pela profª Isabella e com apoio náutico do Fábio,
além da profª Juliana que acompanhou o evento para se familiarizar melhor com as
regatas. O evento aconteceu em condições bem complicadas de vento, e somente
algumas regatas foram completadas por poucos velejadores. Nossa melhor colocação
foi o 3º lugar na categoria juvenil. Vale registrar que além dos alunos e ex-alunos
competindo, tivemos 2 membros da equipe trabalhando na organização do evento:
prof. Marcelo e prof. Ronald.

Semana das mães
De 10 a 14 de maio, foi a
Semana das Mães no
Projeto Grael. Foi um
momento para refletir
junto aos alunos o papel
das mães na sociedade
em que vivemos. Valorizar
todo trabalho que
executam, por vezes, com
3 ou 4 jornadas de
trabalho. Aproveitamos a
data para, junto aos
alunos e alunas, valorizar
essas pessoas, sejam
mães, tias, avós ou até os
pais, ou seja, quem exerce
essa função. Refletimos
sobre isso com os alunos,
mas sem romantizar essa
situação. Salientamos,
através de dinâmicas e
rodas de conversa, que
essas mulheres por vezes
são obrigadas a abdicar
de suas vidas profissionais
e afetivas. Foi importante
mostrar que essa é uma
condição muito injusta,
que as tarefas não têm
gênero, e são
responsabilidades que
devem ser compartilhadas.

Semana de combate
ao abuso e à
exploração sexual de
crianças e
adolescentes
O dia 18 de Maio - “Dia
Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e
Adolescentes” é uma
campanha anual para
mobilizar, sensibilizar,
informar e convocar toda a
sociedade a participar da
luta em defesa dos
direitos de crianças e
adolescentes.
Aqui no instituto,
rabalhamos a questão das
violações de direitos
através de uma dinâmica
muito interessante em que
os alunos qualificam e
quantificam as formas de
violência (fisica,
psicológica, institucional,
sexual, etc.) em corpos
ilustrados do sexo
masculino e feminino.
Após esse momento, há
uma reflexão comparativa
entre esses corpos,
discutindo as causas e
consequências dessas
marcas de violência.

Semana das
profissões
A missão do Projeto Grael
é utilizar os barcos como
instrumentos de
educação, de estímulo à
profissionalização, de
construção da cidadania e
de inclusão social. As
oficinas por nós oferecidas
proporcionam um
diferencial técnico aos
alunos por meio do
conhecimento vinculado
às profissões náuticas. A
semana das profissões do
Projeto Grael vai ao
encontro da ODS 8 da
ONU, pois o compromisso
com o trabalho decente é
um dos nossos valores.
Ela surge de um anseio
por parte de nossos
alunos em conhecer mais
sobre o universo das
profissões. Portanto, ao
longo dessa semana,
promovemos encontros
virtuais dos nossos alunos
com as profissões que
eles desejavam conhecer
mais, viabilizando o dialogo
dos nossos alunos com os
profissionais atuantes no
mercado de trabalho.

Contratações
Estamos em processo de contratação de
2 novos profissionais para recompor o
quadro da equipe. O coordenador
pedagógico media e articula todas as
ações educacionais, e assegura o
cumprimento da metodologia e dos
objetivos educacionais do Instituto. O
assessor de comunicação é responsável
pela produção, desenvolvimento e
articulação de todas as ações de
comunicação e imprensa da instituição.
Recebemos os currículos entre os dias 28
de maio e 06 de junho, e estamos
entrando agora na etapa de análise,
seleção e entrevista.

Junho à vista
07 a 11 - Semana do Meio Ambiente
21 a 25 - Conselho de Classe (final)
28 a 02 - Semana da Maritimidade
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