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Estratégia 
Após a confirmação que o novo formato foi aprovado pela prefeitura com uma
redução de %70 do orçamento, voltamos a nossas atividades depois de uma semana
de recesso de conteúdo novo nas redes, para a equipe discutir o novo formato.
Tivemos várias adequações nas funções da equipe, demos uma repaginada no
material de divulgação criando também uma logo específica para esse conteúdo
virtual. Na minha responsabilidade ficou: . Criar as aulas semanais no sistema. .
Criar o cronograma de revezamento da equipe nas aulas virtuais pelo app meet.
.Ficar responsável por criar a sala e compartilhar o link para a equipe. .Participar
das 6 aulas online da semana como host. .Enviar um pequeno relatório com foto e
número dos participantes de cada aula para aris. . Pegar os relatórios de equipe
todo dia 25 para colocar no site. . E produzir vídeos aulas para o canal do YouTube.
Além disso vimos também a necessidade de ter uma reunião a parte para discutir
ações que possam estimular maior engajamento nas nossas redes socias. Foram no
total de 3 reuniões com parte da equipe.  

Adequação 
* As lives no Instagram passaram para terça e quintas no mesmo horário * Os
videos para o YouTube também passaram para terças e quintas sendo agora uma
video aula e outro vídeo sobre curiosidades voltadas para nossa realidade. *
Reuniões de equipe agora acontecem nas segundas e sextas no horário da manhã. *
As aulas virtuais acontecem no app meet toda segunda, quarta e sexta em dois
horários 15:30 e 18:30, com duração de 1 hora cada 

Observação 
Um dos pontos mais positivos desse formato virtual é poder interagir com pessoas
que por X motivos não conseguiram participar das aulas presenciais e o retorno de
alunos antigos, além de ter várias pessoas fora do país participando também. Mas
acho que esta faltando algum incentivo seja pensar numa apresentação final ou
alguma forma de conclusão ou até algum motivação mais voltada para a situação
atual que sirva como angora e motivação para os participantes estimulando a
continuidade e participação das aulas. Até agora tirando algumas pessoas fixas a
maioria e muito flutuante. Mas é um assunto para ser discutido ainda já que ainda
estamos muito no início desse processo. 
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