
Semana	das	mães
	 	 	 	 	Na	segunda	semana	de	maio,	entre	os
dias	 09	 e	 13,	 o	 Projeto	 Grael	 realizou	 a
Semana	 das	 Mães,	 ocasião	 voltada	 para
realizar	 reflexões	 entre	 	 nossos	 alunos
sobre	 o	 papel	 da	 maternidade	 em	 nossa
sociedade.
	 	 Foram	 feitas	 rodas	 de	 conversas	 que
questionaram	os	educandos	sobre	o	que	é
ser	mãe,	e	quem	representa	essa	figura	em
sua	vida.
				Por	fim,	pedimos	a	eles,	baseado	em	sua
vivência,	 descrever	 em	 uma	 palavra	 a
definição	 de	 "mãe"	 que	 lhe	 veio	 a	 mente
após	o	bate-papo.	O	resultado	foi	diverso	e
muito	tocante.

Taça	Comodoro	no	ICRJ
	 	 	 	 	 Nos	 dias	 14	 e	 15	 de	 maio,	 nosso
aluno	Miguel	Morella,	de	10	anos,	da	turma
de	Optimist	Avançado	do	Professor	Marlon,
participou	da	Taça	Comodoro	no	Iate	Clube
do	Rio	de	Janeiro.
	 	 	 	 Em	sua	primeira	 regata	de	 ranking	ele
alcan-çou	 o	 4º	 lugar	 categoria	 mirim
estreante,	 e	 o	 8º	 lugar	 geral	 estreante,
num	total	de	44	participantes	inscritos.
	 	 	Miguel,	 além	de	 ser	 nosso	aluno,	 treina
no	 Clube	 Naval	 Charitas,	 lugar	 em	 que
temos	 uma	 grande	 parceria	 que	 nos
possibilita	gerar	frutos	no	esporte.

Dia	Internacional	contra
homofobia
				No	dia	17	de	maio	foi	o	Dia	Internacional
de	 Luta	 Contra	 a	 Homofobia,	 um	 dia	 que
tem	como	principal	objetivo	conscientizar	a
população	 mundial	 sobre	 a	 violência,	 a
discriminação	 e	 a	 repressão	 que	 a
comunidade	 LGBTQIA+	 sofre	 em	 todo	 o
mundo.
				Por	isso,	juntamos	os	nossos	alunos	para
refletir	 sobre	 o	 tema,	 levando	 a	 eles	 uma
dinâmica	para	abordar	o	respeito	com	essa
comunidade.

Regata	Ecológica
	 	 	 	 	 No	 dia	 16	 de	maio	 promovemos	 uma
regata	ecológica,	com	objetivo	de	retirar	o
excesso	 de	 lixo	 flutuante	 que	 se
encontrava	na	Baía	de	Guanabara.
	 	 	 	 Nesse	 dia	 em	 especial,	 as	 águas
estavam	 com	 muita	 sujeira	 derivada	 das
fortes	 chuvas	 que	 ocorreram	 naquela
semana,	que	levaram	muitos	residuos	para
o	mar.
					Os	alunos	conseguiram	catar	mais	de	30
kilos	de	lixo	nas	imediações	do	Projeto.

	 	 	 	 No	 dia	 18	 de	maio	 foi	 instaurado	 o	Dia	Nacional	 de
Combate	ao	Abuso	e	à	Exploração	Sexual	de	Crianças	e
Adolescentes	 com	 objetivo	 principal	 de	 convocar	 toda
sociedade	brasileira	para	o	compromisso	de	proteger	as
crianças	e	adolescentes.

Dia	Nacional	de	Combate	ao	Abuso	e	à
Exploração	Sexual	de	Crianças	e
Adolescentes



	 	 	 	Diariamente	 crianças	e	 adolescentes	 são	expostos	 a
diversas	 formas	 de	 violência	 nos	 ambientes	 por	 eles
frequentados,	por	 isso	achamos	de	extrema	 importância
orientar	 nossos	 alunos	 para	 saberem	 os	 sinais	 dessa
violência	e	como	proceder	se	algo	acontecer	com	eles.
					Foram	feitas	intervenções	com	todas	as	turmas	sobre
o	 tema,	 e	 lembramos	 a	 eles	 que	 o	 Projeto	 Grael	 conta
com	 o	 setor	 de	 assistência	 social	 e	 com	 o	 "Plantão
Social",	um	canal	feito	para	eles	com	objetivo	de	acolher
e	escutar	a	todos.

06	até	10	-	Semana	do	Meio	Ambiente
	
09	e	10	-	Regata	Ecológica
	
16	-	Feriado
	
24	-	Feriado
	
27	e	30	-	Formação:	Redução	de	Danos	-	Drogas
	
28	-	O	Dia	do	Orgulho	LGBTQIA+

Junho	à	vista
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