
																								 	

	

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES 
ABRIL/2020 

 Este relatório foi feito parcialmente abrangendo as informações geradas pelo 

movimento virtual do período de Quarentena em subsituição às aulas presenciais 

do Projeto CircoLo Social, visando atender à presente reunião que acontece no 

dia 17 de abril de 2020.  

Assim como o relatório do mês de Março, ao final do mês os dados são gerados 

abrangendo o período do mês de Abril completo. 

De 16 de Março a 17 de Abril/2020 a equipe do Projeto CircoLo Social esteve 

envolvida com as seguintes ações: 

REUNIÕES DIÁRIAS DE PLANEJAMENTO 

Desde o dia 15 de Março (domingo), com a notícia do adiantamento das férias 

ecolares no Município e a adesão ao Distanciamento Social como prevenção ao 

Covid-19, o Projeto CircoLo Social seguiu a orientação das autoridades e 

postergou o início das aulas. A partir daí, a equipe do Projeto passou a se reunir 

de forma virtual diariamente para traçar uma estratégia de programação 

saudável para grande quantidade de crianças e adolescentes que, a partir dali, 

ficariam ociosos em suas casa durante todo o período da Quarentena. 

No dia 20 de Março (sexta feira) o primeiro vídeo foi ao ar no canal do Projeto 

CircoLo Social no Youtube, explicando ao público do Projeto como funcionariam 

as aulas virtuais a partir do dia 23 de Março (segunda feira).  

Endereço virtual do Canal do Projeto CircoLo Social no Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCU8W0kWRasx1UXnaVbGW6ig?view_as=s

ubscriber 

 

Os dias de aula do Projeto permaneceram os mesmos dos dias de aulas 

presenciais – segundas, quartas e sextas feiras, e o horário escolhido foi as 15h.  



Nos mesmos dias, as 18:30h através do perfil do Instagram do CircoLo Social, 

estão sendo feitas lives (conversas ao vivo por vídeo onde os alunos podem 

interagir). 

 As lives têm o objetivo de aproximar um pouco mais os participantes e os 

Educadores do Projeto e conversar sobre a participação dos alunos nas aulas 

virtuais (no canal do youtube as 15h). A esse movimento foi dado o nome de 

Roda Virtual – pois é o que mais se aproxima das rodas que ocorrem ao fim de 

cada aula do Projeto. 

 

Endereço virtual do perfil do CircoLo Social no Instagram: 

https://instagram.com/circolosocial?igshid=1n27if28kpg3m 

Todos os vídeos postados levam as marcas do Projeto CircoLo Social, da 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e da Prefeitura 

Municipal de Armação dos Búzios.  

à Ao longo deste processo virtual, sentimos a necessidade de experimentar um 

vínculo maior com os participantes do Projeto, então, em conversa com o 

Programador responsável pelo Sistema CircoLo Social (sistema interativo que 

concentra todos os dados dos alunos e pedagógicos do Projeto) foi possível 

viabilizar um formato nas listas de chamada onde cada aluno inscrito em 2020 

pode dar seu check in para marcar presença na aula do dia. ß 

 

• Na semana de 23 a 27 de Março foram lançados 3 vídeos com os seguintes 

conteúdos: 

Segunda feira- Apresentação da Equipe CircoLo Social 

Quarta feira - Alongamento básico 

Sexta feira - Exibição do espetáculo de finalização de 2019 do Núcleo Rasa - 

“Com Carinho” 

• Na semana de 30 de Março de 2020 a 03 de Abril de 2020 foram lançados 3 

vídeos com os seguintes conteúdos: 

Segunda feira - Confecção de bolinhas de malabares 

Quarta feira - Aula básica de malabares – bolinhas 

Sexta feira - Exibição do espetáculo de finalização de 2019 do Núcleo Centro - 

“Refletir” 



à Com relação à parte de conteúdo, também surgiram novas ideias que estão 

sendo implantadas para compôr quinzenalmente os dias da semana que não 

havia programação: Terças e Quintas feiras. ß 

à Para as lives no Instagram surgiu a ideia de chamar convidados, assim,  além 

da interação com os alunos, há sempre um convidado falando sobre algum 

assunto de interesse do público do Projeto. ß 

• Na semana de 06 a 10 de Abril de 2020 foram lançados 4 vídeos com os 

seguintes conteúdos: 

Segunda feira - Aula básica de parada de mãos 

                 - Convidado da Live: Alexandre Verdade. Coletivo Quarentena Búzios 

Terça feira – Lançamento Terça Musical – Musica “Mané Pipoca”  

Quarta feira - Aula de maquiage artística 

                 - Convidada da Live: Simone Calvano. Professora de Educação Física 

Sexta feira - Exibição do espetáculo “A novidade é milenar”, do Circo Teatro 

Palombar / SP 

                - Convidado da Live: Marcelo Nobre. Integrante do Circo Teatro 

Palombar / SP 

• Na semana de 13 a 17 de Abril de 2020 foram lançados 4 vídeos com os 

seguintes conteúdos: 

Segunda feira - Aula treino Tabata – Preparação Física 

                 - Convidada da Live: Aline Mesquita. Núcleo de Dança Odília 

Cuiabano 

Quarta feira - Aula de maquiagem artística 

                 - Convidado da Live: Caio. Canal Espaço Nerd 

Quinta feira -  Lançamento Quinta de Meme – Erros das Gravações 

Sexta feira - Exibição do espetáculo “Acreditar”, de finalização do Projeto CircoLo 

Social do ano de 2014. 

                - Convidado da Live: Gilvan Gomes. Palhaço Biliskão / RJ 

* anexo a este seguem fotos, cronogramas e gráficos demonstrativos e 

comprobatórios do processo. 

 

 



• Na semana de 20 a 24 de Abril de 2020 foram lançados 4 vídeos com os 

seguintes conteúdos: 

Segunda feira – Aula de confecção de swing 

 - Convidada da Live: Maria Belen Olivero – Projeto Na Onda Delas 

Terça feira – Reunião de Pais e Responsáveis pelo aplicativo Zoom – mais 

informações no tópico específico 

  - Terça Musical – Música “Mané Pipoca”  

Quarta feira -  Aula de swing básico 

 - Convidada da Live: Débora Rocha – Fisioterapeuta do Reflorescer Fisio 

Sexta feira – Seleção de números de Palhaçaria feita pelo Bando de Palhaços 

- Convidado da Live: Filipe Codeço – Bando de Palhaços / RJ 

• Na semana de 27 de Abril a 01 de Maio de 2020 foram lançados 4 vídeos com 

os seguintes conteúdos: 

Segunda feira – Aula de alongamento 

 - Convidado da Live: Bebeto Karolla – Jornal Folha de Búzios 

Terça feira – CircoLo Meme – Vídeo contendo os erros de gravação.  

Quarta feira -  Aula de Jogo de Improviso 

 - Convidado da Live: Guilherme Gomes – ex aluno do CircoLo Social. Arte 

educador 

Sexta feira – Exibição do espetáculo “Amar”, de finalização do Projeto CircoLo 

Social do ano de 2015. 

- Convidado da Live: Rafael Senna – Palhaço Muzzarela / RJ 

Nesta semana também foi lançado no site o Calendário de Atividades 
Semanal. Acessando o site www.circolosocial.com , o visitante tem acesso a um 

planejamento semnal proposto pela equipe de Educadores do CircoLo Social. 

O calendário é interativo, ou seja, em cada sugestão de aula há o botão que, ao 

clicar, o participante será diretamente direcionado ao link da aula no canal do 

Youtube do Projeto. 



 

REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS 

Além das ações da semana, durante a semana de 13 a 17 de Abril também foi 

organizada e agendada a Primeira Reunião de Pais e Responsáveis do Projeto 

que acontecerá no dia 21 de Abril as 17h através do aplicativo Zoom. 

O dia e horário desta reunião foi concluído através de Formulário lançado na 

quinta feria, 16/04 as 12h através dos grupos de whatsapp dos Pais e 

Responsáveis de cada turma do Projeto. Em 24 horas 120 deles já haviam feito o 

preenchimento.  

Conforme gráficos abaixo: 

 

 

 



 

 

A reunião aconteceu na terça feira, dia 21/04/2020 as 17h através do aplicativo 
Zoom. 

Participaram da reunião cerca de 80 Pais e/ou Responsáveis de alunos do 
Projeto, conforme imagem abaixo. 

 

 

 

Àqueles pais que não puderam comparecer à reunião virtual, providenciou-se 
que esta fosse gravada e já se encontra online no canal do Projeto CircoLo 
Social no Youtube. O link foi disponibilizado nos grupos de Whatsapp dos Pais e 
Responsáveis do Projeto. 

Abaixo segue o link que dá acesso ao conteúdo da reunião. 

https://www.youtube.com/watch?v=ft8gH2X4834&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

A seguir, anexos a esse relatório seguem: 

- Relatório Fotográfico das etapas explicitadas acima 

- Calendário de Vídeos 

- Ações virtuais. Divisão da equipe por comissões: Conteúdo, Edição, Arte, 
Comunicação 

- Dados e estatísticas de Visualizações e Seguidores dos Canais e Perfis 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

à Você pode acessar todas as informações das imagens a seguir, acessando o 
site www.circolosocial.com na área “Relatórios Quarentena”  

A área é protegida. SENHA: prefeitura123 
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Atenciosamente 

 

Antonio Carlos Pap Almeida 
Coordenador Geral do Projeto CircoLo Social 


