
Reunião	de	equipe
	 	 	 	 	 Antes	 de	 retomarmos	 as	 aulas
semestrais,	 nossa	 equipe	 participou	 de
uma	 reunião	 de	 alinhamento	 para	 o
começo	do	ano	letivo.
	 	 	 O	 encontro	 serviu	 para	 apresentar	 o
calendário	 de	 2022,	 além	 das	 agendas	 do
semestre,	 as	 atividades	 que	 serão
aplicadas	 e	 os	 ajustes	 das	 normas	 de
segurança	 e	 protocolos	 sanitários	 a	 serem
seguidos.

Formação	profissional	de
veleiros
	 	 	 	 	 No	 dia	 11	 de	 março	 nossa	 equipe
participou	 de	 uma	 formação	 para
qualificação	de	uso	de	veleiros	oceanicos.
	 	 Os	 instrutores	 puderam	 acompanhar	 o
funcionamento	 e	 as	 funcionalidades	 de
uma	 embarcação	 utilizada	 em	 regatas
externas,	tal	como	os	apetrechos	utilizados
e	como	facilitar	o	uso	aos	alunos.

Formações	sobre	sexualidade	e
drogas
	 	 No	 dia	 03	 de	 fevereiro	 nossa	 equipe
compareceu	 a	 uma	 capacitação	 sobre	 a
redução	de	danos	com	temática	de	álcool	e
outras	 drogas,	 mediada	 pelo	 especialista
Alcenir	Veras	Da	Silva	e	pela	psicológa,	Liz
Ranni.
	 	 	 	 	 	 Já	 no	 dia	 8	 de	 fevereiro	 foi	 a	 vez	 da
formação	 de	 Política,	 Proteção	 e	 Diálogos
sobre	 sexualidade.	 A	 atividade	 foi
ministrada	pela	equipe	da	coordenação	de
Educação	em	Direitos	da	SME.
	 	 	 	 Ambas	 as	 formações	 foram	 aplicadas
para	 nossos	 educadores	 se	 aprofundarem
nesses	 temas	mais	 sensiveis	mostrando	 a
abordagem	 a	 ser	 seguida	 quando	 tais
assuntos	surgirem	dentro	das	aulas.
	 	 	 	 	 Esse	 aprendizado	 é	 importante	 para
darmos	um	direcionamento	mais	adequado
as	 futuras	 questões	 que	 nossos	 alunos
possam	ter.	

Inserção	no	mercado	de	trabalho
	 	 	 	 No	mês	 passado	 o	 Projeto	 Grael	 -	 por
meio	 do	 setor	 de	 assistência	 social	 -
conseguiu	encaminhar	para	contratação	30
alunos	do	programa	profissionalizante	para
vagas	da	construtora	Perfil-X.
Todos	 estão	 passando	 por	 cursos	 de
adequação	 no	 SENAI	 proporcionados	 pela
empresa.
	 	 Gostariamos	 de	 convidar	 as	 empresas	 e
parceiros	 que	 necessitem	 de	 funcionários
qualificados,	 a	 entrar	 em	 contato	 com	 o
nosso	setor	social,	que	o	mesmo	fará	uma
avaliação	de	perfil	para	melhor	preencher	a
sua	vaga.	
	 	 	 Contrate	 um	 profissional	 com	 um
programa	 educacional	 qualificado,
empenhado	 e	 com	 vontade	 de	 crescer	 no
mercado.
	 	 	 	 Para	 maiores	 informações	 entre	 em
contato	 por	 telefone,	 whatsapp	 ou	 e-mail:
21	 98920-3178
|	brunabernardes@projetograel.org.br

	 	 	 No	 dia	 14	 de	 fevereiro	 o	 Projeto	 Grael	 retornou	 com
suas	atividades	presenciais.

Retorno	de	nossas	atividades



	 	 	 Todas	 as	 turmas	 foram	 recebidas	 com	 muito
entusiasmo,	apresentamos	aos	alunos	a	nossa	equipe	do
semestre	vigente	e	como	está	funcionando	os	protocolos
de	segurança	em	nossa	sede.

07	até	11	-	Semana	da	mulher
	
08	-	Dia	Internacional	da	mulher
	
21	até	25	-	Semana	de	luta	contra	a	discriminação
racial
	
22	-	Dia	Mundial	da	água

Março	à	vista

Instituto	Rumo	Náutico
Av.	Carlos	Ermelindo	Marins,	494
Jurujuba	-	Niterói	-	RJ,	24370-195
comunicacao@projetograel.org.br
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