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Estratégia 
No período de junho seguindo o novo cronograma virtual criado para esse periodo
de insolamento social temos produzido 3 vídeos aulas que vão para o canal do
YouTube toda segunda, quarta e sextas. Além de duas aulas presenciais pelo app do
zoom toda terça-feira e quinta e mais as lives no Instagram toda segunda, quarta e
sexta além dos vídeos de memes e terça musical tudo isso para manter um contato
mais próximo com os alunos nesse período. 

Adequação 
Como o contrato segue cancelado e mesmo que a discussão para a renovação dele
tenha sido retomada, ainda avança num processo lento por isso diminuímos uma
das videos aulas para o YouTube como uma forma de não sobrecarregar a equipe.
Nesse periodo produzimos um formulário para ver o que as pessoas que tem
consumido nosso material tem achado do conteúdo. Em menos de uma semana
conseguimos que mais de 600 pessoas dessem seu parecer e as respostas foram
muito positivas. Nese período fui também um dos entrevistados nas nossas "Rodas
virtuais" no início do mês. Fiquei encarregado de montar o cronograma de
revezamento das aulas pelo zoom. Passei a aula do dia 16/ 06 e nos dias 26,28 de
maio e 04, 09, 18, 23 e 25 de junho fiquei como apoio da aula e participei das 13
reuniões de equipe que tivemos nesse período. Com o grupo de conteúdos não de
tem produzido muito acho mais que a combinação de pessoas não deu muito certo e
acaba que as propostas ou discussões que são levantadas não vão pra frente. 

Observação 
Percebo que mesmo entrando numa rotina semanal de produção de conteúdo o
material que está sendo feito só tem ganhado qualidade, o site passou por uma
reformulada o calendário semanal eta mais claro, material de divulgação vem se
adaptado e ficando cada vez mais fácil de entender. Olhando para um mês atrás da
para ver como tudo tem melhorado cada vez mais e que a equipe tem se esforçado
para manter uma qualidade mesmo sabendo que o salário de abril ainda não foi
conteplado. 
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Aluno Positivo: 

Adequação

Como o contrato segue cancelado e mesmo que a discussão para a renovação dele tenha
sido retomada, ainda avança num processo lento por isso diminuímos uma das videos aulas
para o YouTube como uma forma de não sobrecarregar a equipe.



Nesse periodo produzimos um formulário para ver o que as pessoas que tem consumido
nosso material tem achado do conteúdo. Em menos de uma semana conseguimos que mais
de 600 pessoas dessem seu parecer e as respostas foram muito positivas. 
Nese período fui também um dos entrevistados nas nossas "Rodas virtuais" no início do
mês. Fiquei encarregado de montar o cronograma de revezamento das aulas pelo zoom.
Passei a aula do dia 16/ 06 e nos dias 26,28 de maio e 04, 09, 18, 23 e 25 de junho fiquei como
apoio da aula e participei das 13 reuniões de equipe que tivemos nesse período.
Com o grupo de conteúdos não de tem produzido muito acho mais que a combinação de
pessoas não deu muito certo e acaba que as propostas ou discussões que são levantadas não
vão pra frente.

Observação

Percebo que mesmo entrando numa rotina semanal de produção de conteúdo o material
que está sendo feito só tem ganhado qualidade, o site passou por uma reformulada o
calendário semanal eta mais claro, material de divulgação vem se adaptado e ficando cada
vez mais fácil de entender. Olhando para um mês atrás da para ver como tudo tem
melhorado cada vez mais e que a equipe tem se esforçado para manter uma qualidade
mesmo sabendo que o salário de abril ainda não foi conteplado.
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