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Período: 06/2020 

Estratégia 
Ainda seguindo o decreto de paralisaçao para evitar aglomerações, por causa do
contagio do Covid-19. nao estamos seguindo as estratégias habituais de um
cronograma de aula presencial, que seria nesse momento, aula no nucleo centro
com inciaçao a acrobacia aérea.  

Adequação 
Á 3 meses estamos trabalhando com uma eterna adequação, nos reivantando com
as aulas e ações virtuais. A equipe em geral tem se soltado e se acostumado com o
tempo com o novo metodo de trabalho  virtual atual.  Nesse mes de Junho
trabalhamso com o contrato suspenso ainda por 45 dias, dessa forma a equipe
precisou como forma de respiro, nao agir nas açoes de quarta feira nas aulas
virtuais. tendo como repsosta de muito pais  que mesmo sendo apenas uma ação
muitos alunos sentiram falta. Minhas ações do mês de Junho foram: Aula virtual de
numero 29 para YouTube Aula no Zoom nos dias 21/05 e 11/06 como professora. 
Aula no Zoom dia 09/06 como Educadora no Auxilio da aula do Lucas.  Aula no
Zoom como Hostes na aula do Sebastian 16/06 Atualizaçao dos calendarios
semanais do site. Trabalho junto a Elite Dc (Diego) para mudar a estrtura do
calendario semanal do site.  Trabalho junto a Elite Dc (Gabriel) para as criações
semanais das artes de divulgação.  Criação e participação do video de diulgação do
Formulario. Atuliazações diarias da pagina do Instagram e Facebook.  

Observação 
Seguimos no mes de Junho com o salario do mes de Abril atrasado e sem saber a
porcentagem que será descontada. Vale lembrar que ainda estamos em Ação e nao
paramos nem um dia sequer, mesmo como atraso salarial e suspenso do nosso
contrato/orçamento pro 45 dias desde o dia 20 de maio .  

Aluno Reflexivo: 
Aluno Positivo: Rayene Gonçalves da Silva 


