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Estratégia 
Devido a pandemia, não podemos ter nossa aula presencial.  Sendo assim, estamos
fazendo aulas e encontros online com os alunos, responsáveis e mais quem quiser
participar. Segunda, quarta e sexta com vídeos no nosso canal do YouTube, lives no
Instagram com convidados. Fora nossa reunião de equipe. Terças e quintas com
aulas ao vivo no zoom. Terças com vídeos de memes intercalando com vídeos
musicais.  Quintas com encontro com os alunos. Eu estou sempre nas reuniões de
equipe, assistindo as lives para interagir, também já fiz vídeos de aulas para o nosso
canal. Passo aulas ao vivo no zoom, passei nos dias 4 e 23/06 Fico disponível para
ser Host ou apoio do treino de outro educador, fiquei de Host no dia 28/05, e de
apoio no dia 16/06. Estou sempre presente no encontro toda quinta com os alunos
através do Zoom.  Eu sou a responsável por transmitir todas as mensagens para os
grupos dos alunos e os grupos dos pais, tanto do Centro quanto da Rasa, seja links
para os vídeos do YouTube, links para as aulas e encontros com alunos no zoom,
links para as lives, sempre mando mensagem para os alunos lembrarem de fazer o
Check-in, se tiver algum aviso ou informação importante também mando, ou algum
formulário para eles preencherem.  Alguns alunos e responsáveis me procuram no
privado para pedir alguma ajuda com algum link, para entender alguma coisa, para
ajudar com o login do aluno e o Check-in, etc. Também fiquei responsável por
repostar  nos stories do Instagram quando alguém marca o projeto.   

Adequação 
Devido a anulação do contrato com o projeto e o atraso do salário, nem sempre
conseguimos fazer as aulas do YouTube, então mando um aviso nos grupos
explicando que não vai ter aula aquele dia. Nos dias que eu passo aula no zoom, ou
fico de Host ou apoio, peço para outra pessoa mandar os links no grupo para eu me
dedicar a aula. Tenho que organizar os treinos que passo tendo cuidado com meus
joelhos e ciático que estão machucados.  O educador que está sozinho em casa
também precisa da ajuda de outro educador para colocar música durante os treinos
do Zoom. Teve que fazer um formulário para provar que temos alunos e outras
pessoas participando do nosso movimento, pois os gráficos do YouTube e Instagram
mostrando que tem gente assistindo e participando  não foram o suficiente. Assim,
fizemos um video com toda a equipe para chamar a galera para preencher.  E mais
um video explicando que precisávamos desse formulário preenchido.    

Observação 
Já que estamos passando treino físico toda terça e quinta, acho que seria legal nas
segundas e quartas fazer umas vídeo aulas mais tranquilas, tipo as histórias do
circo e aulas de cena que já estão acontecendo, ou outras coisas que não sejam
exercícios para assim os alunos terem uma intercalada no tipo de aula. Talvez
assim, chame mais alunos para o zoom também. E sexta manter os espetáculos.   



Aluno Reflexivo: 
Aluno Positivo: Tauany Batista Fonseca 


