Semana das profissões
Durante os dias 13 até o 16, o Projeto
Grael realizou a semana das profissões,
uma semana destinada a encorajar e
apresentar o mercado de trabalho para
nossos alunos.
No dia 14 fizemos uma oficina de
currículos, com dicas de como montar e
apresentar suas informações de maneira
mais atrativa aos recrutadores. De tarde,
com a mediação do Instituto Brasileiro de
Pró-Educação - o ISBET -, tivemos uma
conversa sobre as oportunidades de
primeiro emprego e sobre o programa de
jovem aprendiz.
Já no dia 15, foi realizada a palestra "O
mercado de trabalho náutico - Do esporte
lazer ao Offshore", com os profissionais da
área
Ramon
Nascimento
e
Samuel
Gonçalves, que expuseram os passos
necessários para quem quer seguir na
profissão e deram dicas valiosas.
E para fechar a semana, convidamos
profissionais de áreas escolhidas por
nossos alunos para a mesa "Diálogo Sobre
Carreiras" - com a participação do Adriano
Doro, Juliana Conceição, Geovany Ribeiro,
Ingrid Campos, Caroline Moreira e da
Helienay Conceição - para expor os
caminhos e oportunidades em suas áreas.

Formatura da turma de operador
de varejo
Dia 13 de setembro a 5ª turma de
Certificação do Curso Operador de Varejo
com Ênfase em Atendimento e Liderança –
também conhecido por todos como LASA com aulas realizadas aqui no Projeto Grael,
se encerrou.
Nossos alunos do profissionalizante
tiveram a oportunidade de participar de
aulas de formação humanista, português,
matemática, atividades náuticas, além das
turmas com parceira do SENAC de
operador de supermercado.
Gostaríamos de agradecer novamente

Dia Mundial da Limpeza
O Projeto Grael participou do "Clean Up
Day", que ocorre mundialmente no dia 18
de setembro. A data tem como objetivo
mobilizar governantes e toda a sociedade
civil sobre a importância da limpeza do
planeta e dos mares.
Nossos alunos e colaboradores se uniram
a comunidade e foram até Jurujuba para
ajudar na limpeza da praia do Cais - e
adjacentes - em conjunto com outros
voluntários.
É fundamental criar a conscientização da
importância de manter o meio ambiente
limpo, de aprender a cuidar melhor dos
resíduos descartados na natureza e

ao patrocínio das Americanas S.A. e pela
parceria com o Senac RJ e a BNDES, por
nos ajudar a tornar esse curso tão
importante possível.

incentivar as pessoas próximas a fazer o
minimo, que é jogar o lixo, no lixo.

Semana da Maritimidade
Na última semana do mês de setembro realizamos a semana da maritimidade.
Foram quatro dias de contato com a cultura marítima e dialogando sobre as
relações dos alunos com o mar.
Tivemos ecopesca, oficina de biruta, rosa dos ventos e oficina de nó em todas as
tumas no passar da semana. Dia 28 a médica veterianária Andrea Grael conversou
e deu dicas sobre o que fazer em caso de captura acidental em pesca. Já no dia 29
tivemos o prazer de receber o maricultor Clécio, que trabalha na criação de
mariscos de Jurujuba, ele além de dialogar sobre a atividade com as crianças
também as levou até o ponto de coleta e mostrou na prática como funciona o
cultivo de mexilhão.
Por fim, recebemos o pessoal do barco escola no dia 30, projeto da UFF sobre
meio ambiente que além de apresentar sua pauta fez alguns experimentos de
vários tipo de de energia com os nossos alunos, além da nossa parceira Maria
Fernanda, do instituto Redinha, que trabalha com o reaproveitamento de redes de
pesca e telas de cadeira de praia para confecção de bolsas ecológicas.

Outubro à vista
04 a 08 - Semana do cambate e enfrentamento à
violência da criança e adolescente
11 e 12 - Recesso de Feriado
13 e 14 - Semana da criança
15 - Dia dos Professores
18 a 22 - Semana Nacional da ciência e tecnologia
26 - Outubro Rosa
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