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Estratégia 
No mês de junho, devido a suspensão de contrato do projeto, tivemos a redução de 3
vídeo aula por semana para 2. Fato que mudou um pouco a rotina do mês.  A rotina
de edição que estabeleci para mim é de trabalhar no material de vídeo assim que
tenho ele, depois faço a criação de uma da miniatura que vai como foto de capa do
vídeo para o youtube. Alguns vídeos como o “CircoLo de Histórias” precisam de um
trabalho de criação de imagens que faço pelo Photoshop. Com tudo isso pronto
publico o vídeo no youtube e deixo como “Não listado” até o dia de sua publicação.
Com as lives do instagram, assim que elas terminam faço o download delas com um
aplicativo pelo celular, passo para o computador, edito e publico no youtube direto
para ‘“Público”, esse processo demora de 2 a 3 horas devido o tamanho dos
arquivos.  Nas reuniões de equipe sempre tiro um print para montar uma arte
referente a aquela reunião que é publicada no instagram. Assim que finalizada a
reunião, o Pap me disponibiliza a gravação pelo drive para ser editada e arquivada
no youtube.   Sem um dia definido mas costuma ser mais para o fim da semana,
mando no grupo de relatórios no whatsapp todos os vídeos que foram publicados
(Tanto aulas como reuniões) no canal para serem postos no site. 

Adequação 
01.06.2020 - Segunda Trabalhei na edição do terça musical que criei uma nova arte
de miniatura para o youtube, e também tive uma pequena pesquisa em cima do
vídeo e seu áudio para colocar um efeito de coro. Abrindo as aulas do mês preparei
uma aula de malabares com bolinhas que foi publicada no primeiro dia do mês. Na
aula foi passado 5 truques com 3 bolinhas e algumas variações dos truques. 
02.06.2020 - Terça Publicado o terça musical e fui host da aula do zoom. 03.06.2020 -
Quarta Live no Instagram com o Sebastian, nessa live fiz a primeira tentativa de
transmitir simultaneamente no facebook usando apenas a captura de tela do
próprio facebook. Infelizmente não deu certo e ficou sem som. Após a live do
instagram terminar, baixei e editei ela para postar no nosso canal do youtube.
04.06.2020 - Quinta Fiquei de host na aula do zoom. 05.06.2020 - Sexta Live no
instagram com a Nathalie Sufan, segunda tentativa falha de transmissão simultânea
no facebook. 10.06.2020 - Quarta Nesse dia conseguimos recuperar um espetáculo
antigo do projeto o “Obsequios” que foi o CineCirco da sexta. 16.06.2020 - Terça
Gravei e editei um vídeo para explicar e divulgar o formulário de avaliação de
conteúdo que fizemos com as pessoas que consomem nosso conteúdo. 17.06.2020 -
Quarta  Junto com a Giulia montamos um roteiro para fazer um vídeo dinâmico
com todos da equipe falando que já preencheram o formulário. O processo de
montagem do vídeo levou o dia todo para levantar o material e depois edição, valeu
muito a pena e deu super certo o vídeo. Nesse mesmo dia, eu e Marina gravamos
nossa aula para o de improvisação teatral via zoom. A Aula consiste em um jogo de
diálogo que cada palavra ou frase tem que seguir o alfabeto. Na live com o Bruno



Peixoto, finalmente conseguimos fazer a transmissão simultânea de lives no
instagram e facebook. Junto com o Pap estudados o programa OBS e solucionamos
esse problema. Montei uma arte personalizada para deixar a live do facebook mais
informativa e agradável de assistir. 18.06.2020 - Quinta   Fui host da aula do zoom. 

Observação 
Com nossos meses de trabalho virtual e todo o conteúdo já levantado, acho que já é
hora de aprofundar mais especificamente na repercussão de cada vídeo e pensar o
que tem funcionado mais nas aulas gravadas para o youtube.   Foi um mês de muita
pressão para todos da equipe devido todos os problemas que o salário atrasado
gera, porém não podemos deixar isso abalar nossa produtividade em adiantar
coisas que já são combinados, como por exemplo, escolher com antecedência as
pessoas de fora do projeto que vão gravar vídeos convidando para um espetáculo.   
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