
Semana	da	Mulher
					Para	a	semana	das	mulheres,	o	Projeto
Grael	 preparou	 diversas	 atividades
reflexivas	 acerca	 do	 papel	 da	 mulher	 na
sociedade	e	como	o	homem	pode	ajudar	na
luta	por	igualdade.
	 	 	 	 	 Foram	 feitas	 rodas	 de	 conversas	 e
atividades	 práticas	 onde	 os	 professores
exibiram	 anotações	 sobre	 os	 papéis
desenvolvidos	 por	 ambos	 os	 sexos	 na
comunidade	os	fazendo	refletir	sobre	o	que
é	"coisa	de	menina	e	coisa	de	menino".

Dia	da	luta	contra	discriminação
racial
	 	 	 	 No	 dia	 22	 de	 março	 a	 ativista	 do
movimento	 "Enegrecer",	 Dara	 Sant'Anna,
ministrou	 a	 roda	 de	 conversa	 "A
discriminação	 étnico	 racial	 e	 a	 luta	 pela
igualdade"	 em	 prol	 da	 Semana	 de	 Luta
contra	a	discriminação	racial.
						Ela	levantou	questões	contemporanêas
sobre	 a	 visão	 da	 luta	 racial,	 dando
exemplos	 e	 traçando	 paralelos	 com	 as
realidades	 vividas	 pelos	 nossos	 alunos	 em
seu	cotidiano.	

Dia	Mundial	da	água
	 	 	 	O	Dia	Mundial	da	Água	foi	 instaurado	a
partir	 da	 necessidade	 urgente	 de	 manter
esse	 importante	 recurso	 natural.	 Além	 da
escassez	de	água	no	planeta,	enfrentamos
ainda	o	problema	de	sua	baixa	qualidade.
	 	 	 	 	 E	 pensando	 nisso,	 conversamos	 com
nossos	 alunos	 sobre	 como	 a	 água	 é
essencial	aos	seres	humanos	e	como	o	lixo
despejado	 em	mares	 e	 oceanos	 afeta	 sua
qualidade	e	utilização.
	 	 	 	 	 Na	 parte	 prática,	 foi	 aplicado	 com	 os
alunos	 o	 jogo	 da	 maritimidade,	 com
perguntas	 e	 respostas	 sobre	 poluição	 das
águas,	 fauna	 e	 flora	 nativa	 afetada	 nessa
região.
	 	 	 	 	 	 Além	 disso,	 os	 educandos	 foram	 pra
Baía	 de	 Guanabara	 para	 coletar	 o	 lixo
flutuante	que	fica	nos	arredores	do	Projeto
acompanhando	 de	 perto	 os	 males	 que	 a
poluição	pode	causar.		

Desafio	Solar
	 	 	 	 O	 Projeto	 Grael	 participou	 do	 “Desafio
Solar	 Brasil”,	 um	 evento	 que	 conectou
ciência,	esporte,	cultura	e	educação	dentro
de	 uma	 proposta	 de	 sensibilização	 quanto
às	fontes	de	energia	limpa	e	sustentável.
				O	Desafio	Solar	Brasil	é	um	rali	de	barcos
movidos	 à	 energia	 solar,	 e	 ocorreu	 na
enseada	de	São	Francisco,	entre	os	dias	16
e	22/03.
	 	 	 	 Além	 de	 participar	 do	 evento	 dando
apoio	 e	 colaborando	 na	 organização,
indicamos	o	aluno	Alechander	Oliveira	para
pilotar	 o	 barco	 da	 equipe	 Araribóia	 da
Universidade	Federal	Fluminense	(UFF).
	 	 	 Ao	 todo,	 catorze	 equipes	 de	 vários
estados	 participaram	 desses	 sete	 dias	 de
competição	 e	 a	 equipe	 Arariboia	 acabou
na	2ª	colocação	na	classificação	geral.

			O	Projeto	Grael,	através	de	recurso	captado	via	Lei	de
Incentivo	 Estadual	 de	 ICMS,	 iniciou	 no	 dia	 21	 de	março
o	 Projeto	 "Mar	 de	 Oportunidades",	 o	 que	 possibilitou	 a
abertura	 de	 diversas	 turmas	 aumentando	 assim	 o

Novas	turmas	abertas



atendimento	aos	jovens	e	crianças.
	 	 	 	 As	 inscrições	 ainda	 estão	 abertas	 para	 as	 aulas	 de
vela,	 canoagem,	 natação	 e	 para	 as	 oficinas
profissionalizantes	 de	 carpintaria,	 mecânica	 e	 elétrica
com	ênfase	em	energia	solar.

06	-	Dia	Mundial	do	Esporte
	
De	18	a	20	-	Semana	dos	povos	originários
	
24	-	Dia	Internacional	do	Jovem	Trabalhador
	
25	a	29	-	Semana	das	profissões

Abril	à	vista
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