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Estratégia 
20 de julho – Primeira reunião de coordenação para discussão do projeto circolo
virtual . 27 de julho - primeira reunião de equipe para coordenadas das novas ações
do projeto circolo virtual 29 de julho – Primeiras postagens e divulgações do projeto
circolo virtual nas redes sociais. 03 de Agosto iniciou-se o contrato com a prefeitura
do projeto circolo virtual que consiste em aulas virtuais pelo youtube  semanais,
aulas ao vivo pelo aplicativo google meet, lives semanais  pelo instagram. Neste mês
de Agosto produzi para o projeto : 1 aula virtual para o youtube sobre preparação
em acrobacia aérea. Aula virtual 47 no nosso site ou youtube. 6 aulas ao vivo no
google meet e 2 aulas em stand by. Produção de artes semanais para divulgação das
nossas ações. Atualização semanal do calendário de atividades  e links no site.
Postagens diárias no instagram e facebook para divulgação das nossas ações e
 postagens que gerassem interação com nossos alunos. Reuniões segundas e sexta
com a equipe para alinhamento das ações. 

Adequação 
Para o dia internacional da igualdade feminia, com edição do Lucas e participação
de producçao da Marina e Ingrid produzimos um vídeo de conscientização lançado
no instagram e postado no youtube para facilitar  a compartilhamento. 

Observação 
Foi acordado uma redução de 70% em relação ao salario do projeto circolo social,
com o pap por telefone no dia 20 de julho não tendo nenhum acordo por escrito da
minha parte para a Asbemq e sim da Asbemq com a prefeitura. Foi acordado que
esse valor permanecerá enquanto estivermos impossibilitados de dar aulas
presencias pela nossa segurança e dos nossos alunos. 
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