Formatura do Projeto Grael
Dia 14 de dezembro o Projeto Grael
realizou sua formatura de finalização de
semestre.
Tivemos a honra de contar com a
presença dos fundadores Lars e Torben
Grael, além da mais que parceira e amiga
Andrea Grael, do nosso Presidente Jonatas
Gonçalves e da vice-presidente, Isabel
Swan. Todos os presentes conversaram
com os alunos sobre os desafios do esporte
e da importância de nunca desistir de seus
objetivos.
Por causa da pandemia não recebemos
público ou familiares, mas isso não
comprometeu o entusiasmo de quem veio
receber seu certificado de conclusão das
mãos dos professores.
O Projeto Grael gostaria de agradecer a
todos os amigos e parceiros por mais um
ano concluido, sem a ajuda e apoio de
todos sabemos que não atuariamos tão
bem quanto conseguimos. Obrigada e um
bom começo de ano para todos nós.

Bienal do livro

Qualidade da água

Nos dias 6, 8 e 9 de dezembro o Projeto
Grael
foi
convidado
pela
parceira
Americanas S.A. para ministrar uma
intervenção sobre meio ambiente com o
público, e foi um sucesso! Nossa equipe
montou um jogo de perguntas sobre a Baia
de Guanabara e dialogou com a plateia
presente.
Já no dia 9 de dezembro tivemos
oportunidade de levar alguns alunos para
visitar toda a estrutura da Bienal do livro,
foi uma experiência única!

A assessoria de meio ambiente do Projeto
Grael participou, juntamente com a
empresa Águas de Niterói e a Secretaria de
Meio Ambiente do município, de uma
vistoria
ambiental
para
análise
da
qualidade da água na Enseada de Jurujuba.
No mesmo dia, também foi feita a
instalação do marégrafo em nosso píer em
parceria com o Observatório Oceanográfico
da UFF. O aparelho realizará a medição
automática do nível do mar na enseada de
Jurujuba.

Dia dos direitos Humanos

Visita dos parceiros da EcoPonte

A Declaração dos Direitos Humanos foi
instituída pela Assembleia das Nações
Unidas no dia 10 de dezembro de 1948,
nela foi incluída os direitos civis e políticos
a TODOS os seres humanos, tal como o
direito à vida, à liberdade de expressão e
privacidade, além dos direitos econômicos,
sociais e culturais, como o direito à
segurança social, saúde e educação.
Os professores promoveram atividades
que destacaram a importância de se
posicionar sobre seus direitos, além de
fazerem questionamentos sobre o que
significa direitos humanos para eles.

No dia 10 de dezembro tivemos o prazer
de receber em nossa sede a equipe da
Ecoponte,
empresa
parceira
e
patrocinadora do Projeto.
Com a presença do campeão olimpico,
Lars Grael, eles puderam acompanhar as
atividades de vela, canoagem e natação,
além de conhecerem todo o trabalho
produzido por nossas oficinas.
Agradecemos a presença e a confiança
em nosso trabalho.

Janeiro à vista
1 - Dia Mundial da Paz / Dia da
Confraternização Universal
05 - Ínicio das Rematrículas
15 - Dia Nacional do Jogo Limpo e de
Combate ao Dopping nos Esportes
24 - Ínicio das Matrículas
25 - Dia Nacional de Combate ao Trabalho
Escravizado
30 - Dia da Saudade / Dia Mundial da NãoViolência e Cultura da Paz
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