Visita ao veleiro Tara

Semana da Consciência Negra

Os alunos do Projeto Grael estiveram no
dia 10 de novembro visitando o veleiro
científico francês Tara - aportado na Marina
da Glória - que está em sua passagem no
Rio de Janeiro fazendo a divulgação de suas
pesquisas marinhas ao redor dos oceanos.
Fomos recebidos por André Abreu, diretor
de relações internacionais da Fundação
Tara Ocean. Ele nos contou a história da
embarcação, dos projetos realizados, e das
próximas viagens.
Os educandos adoraram o passeio e
ficaram encantados com a grandiosidade
da
embarcação
e
das
pesquisas
executadas lá. O Tara está a caminho de
uma temporada na Antártida, onde fica
alguns meses, e depois passa pela costa
africana, finalizando sua rota na França.

Em comemoração ao dia nacional de
Zumbi e da consciência negra, o Projeto
Grael
promoveu
diversas
atividades
reflexivas e educativas aos alunos.
No dia 23 tivemos a presença dos
professores de capoeira Mestre Paulão
Kikongo, do Mestre Tio Robson, do
Contramestre Maurício e do Mestre Pulga,
eles fizeram um bate papo sobre a
importância da cultura negra e as formas
de expressão através da capoeira.
Já no dia 24, a voluntária de meio
ambiente do Projeto, Caroline Moreira,
conversou com os alunos sobre racismo
ambiental e depois produziu uma oficina de
turbantes.
Por fim, no dia 25, a ONG BemTV
apresentou
seu
estudo
sobre
a
empregabilidade do jovem negro no
mercado de trabalho.

Dia internacional de combate à
violência contra a mulher
Dia 25 de novembro foi o dia de
enfrentamento contra a violência a mulher,
a data tem como objetivo alertar a
sociedade sobre os casos de violência e
maus tratos aferidos as mulheres.
Em virtude da ocasião, a psicóloga
clínica Melissa Schmidt realizou a palestra
"Como identificar um relacionamento
abusivo", que teve como objetivo ampliar a
conscientização para que as mulheres
possam romper com o ciclo de violência.

1º Bazar Social - Maré Boa
O Projeto Grael realizou no último final
de semana, 27 e 28 de novembro, a
primeira edição do Bazar Social Maré Boa,
em sua sede, no bairro de Jurujuba, das
10h às 18h. Mais de 40 expositores
niteroienses ofereceram diversas opções
de produtos como acessórios, roupas,
artesanatos e outros.
Além dos expositores, o Bazar Social Maré Boa - realizou oficinas voltadas para a
sustentabilidade e educação ambiental,
temas que são integrados às atividades
oferecidas aos alunos do instituto. No dia
27 tivemos a "Oficina de Compostagem
Doméstica", realizada pela Camila de
Souza, do projeto "Cabe no Mundo", às
11h. Já no dia 28, às 11h, foi oferecido uma
"Oficina de Brinquedos Criativos", com

a
palestrante
Graça
Porto,
que
ensinou como transformar materiais que
iriram para o lixo em brinquedos,
estimulando
o
reaproveitamento
de
materiais e a prática sustentável.
Ainda no domingo tivemos a feira de
adoção de animais, em parceria com a
Coordenadoria Especial de Direitos dos
Animais de Niterói, além da visita do Papai
Noel, às 16h, que desembarcou no bazar
social via mar e fez a alegria das crianças,
que entregaram suas cartinhas e desejos
para esse novo ano que está por vir.
O evento conseguiu arrecadar alimentos
para
distribuição
às
famílias
das
comunidades em seu entorno, além de ter
pontos de coletas de tampas e lacres que
foram utilizados para trocas de castração
gratuita de animais de rua

Dezembro à vista
10 - Dia dos Direitos Humanos
14 - Formatura do Projeto Grael
16 - Confraternização de Equipe
20 - Recesso
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