Semana da Ciência e Tecnologia
Durante a semana dos dias 18 até 22 de
outubro tivemos a "Semana da ciência e
tecnologia" aqui no Projeto Grael.
Cada dia os alunos tiveram diferentes
contatos e puderam acompanhar vários
experimentos e aulas especiais sobre
muitos assuntos relacionados a ciência no
mundo náutico.
Recebemos os projetos "Barco Escola" e
do "Vento Solar", ambos iniciativas da
parceria
do
Projeto
Grael
com
a
Universidade Federal Fluminense - UFF, que
além de conversarem sobre as questões
de meio ambiente, energia, água e
resíduos,
aplicaram
atividades
com
experimentos práticos e demonstrativos
sobre as formas de geração de energia.
Nossa
equipe
também
participou
ativamente, o professor Filipe Machado
aplicou aulas didáticas com experimentos
químicos para as turmas, despertando
curiosidade e gerando aprendizado.

ERIJAD

Embaixadores Lixo Zero

No dia 7 de outubro recebemos as
representantes do ERIJAD (Equipe de
Referência Infanto–Juvenil para ações de
atenção ao uso de Álcool e outras Drogas –
Niterói) para conversar com nossos alunos
sobre um tema muito importante: o uso
excessivo de álcool e outras drogas.
A conversa que fez parte da semana de
enfrentamento a violência em crianças e
adolescentes trouxe essa importante
pauta: a conscientização do público principalmente o jovem - sobre os
maleficicios do uso continuo de diversas
substâncias, além do alerta sobre o que
pode acarretar a utilização continua de tais
substâncias em nosso organismo.

O Projeto Grael recebeu algumas vagas
para o curso de Embaixadores Lixo Zero, e
destinou essas bolsas a alguns de seus
alunos que participaram das turmas de
formação do instituto.
Foram meses de ensinamento com uma
grade ampla que abordava o cuidado dos
resíduos de forma mais eficiente pra o
planeta, baseados nos objetivos de
desenvolvimento sustentável da ONU, com
módulos de estrutura jurídica, financeira,
de marketing e muito mais.
Os alunos concluintes receberam
diplomas que contarão muito para suas
certificações
em
seus
caminhos
profissionais.

Outubro Rosa
No dia 26 de outubro a equipe do
médicos de familia em parceria com a
ADAMA - Associação dos Amigos da Mama -

vieram ao projeto Grael com a participação
da mastologista Thereza Cypreste que
conduziu uma palestra sobre os mitos e
verdades do câncer de mama.
A palestra que foi realizada de forma
hibrida, reuniu público presencial reduzido
e transmissão ao vivo pelo youtube.

Setembro à vista
10 - Novembro Azul
23 a 27 - Semana da Consciência Negra
25 - Dia internacional de combate à violência
contra a mulher
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