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Estratégia 
Em junlho completamos dois meses de cancelamento do contrato com isso a equipe
começou a rever algumas das suas atitudes, para tentar reverter essa situação. A
parte executiva da equipe trabalho bastante para chegar num acordo com a
prefeitura e a solução proposta foi a de apresentar outro projeto adaptado aos
moldes da atualidade e com um orçamento de %30 equivalente ao antigo. Esse
processo ainda não foi aprovado, mas estamos na expectativa. A equipe nesse
período decidiu, para não rolar um desgaste e para não perder conteúdo para
vídeos, decidiu diminuir até não ter mais os videos apresentados no canal do
YouTube, mantendo somente as aulas de terças e quintas e as lives no Instagram.
Fizemos alguns testes relacionados a nossa reuniões semanais levando para dois
dias na semana e expimentando em que dias seria melhor elas acontecerem. Outra
coisa que mudo foi o seu formato e sua plataforma. Estamos testando o Google meet
por ele não ter tempo de durabilidade e isso ajuda que a reunião não precise ser
interrompida no meio, como também preferimos fazer uma reunião não gravada e
no final gravar a ata da reunião mas como uma forma de otimizar o processo. Nesse
período também a coordenação teve algumas reuniões paralelas para discutir esse
novo formato de aulas virtuais. 

Adequação 
. Diminuição do conteúdo para o YouTube . Encontro da equipe acontecendo duas
vezes na semana . Troca do app zoom para o Google meet para fazer nossas
reuniões 

Observação 
Da para perceber o desgaste emocional que a equipe tem enfrentando e como o
desenvolver da situação não tem ajudado, mas mesmo assim você consegue
perceber a garra da galera de tentar não deixar a peteca cair. Espero que tenhamos
melhores noticias e que isso ajuda a equipe conseguir respirar e fazer aquilo que
faz melhor que é dar aulas e fazer esse contato com os alunos.  

Aluno Reflexivo: 
Aluno Positivo: 

Adequação

. Diminuição do conteúdo para o YouTube

. Encontro da equipe acontecendo duas vezes na semana

. Troca do app zoom para o Google meet para fazer nossas reuniões



Observação

Da para perceber o desgaste emocional que a equipe tem enfrentando e como o
desenvolver da situação não tem ajudado, mas mesmo assim você consegue perceber a
garra da galera de tentar não deixar a peteca cair. Espero que tenhamos melhores noticias e
que isso ajuda a equipe conseguir respirar e fazer aquilo que faz melhor que é dar aulas e
fazer esse contato com os alunos. 
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