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Estratégia 
Com a cidade de Armação dos Buzios entrando em estado de calamidade publica ,
seguimos com as aulas presencias paradas pelo decreto estadual. Ainda
impossibilitados de dar aula como no contrato, seguimos com as aulas mas agora
elas se tornaram virtuais, assim como diversos projetos pelo mundo tem feito.  vale
lembrar, que o projeto nao parou uma semana sequer aguardando resposta de
instituição, e seguimos nos reinventando para nos aproximar dos nossos alunos,
mante-los ocupados nesse momento tao dificil de oscilação em casa.    

Adequação 
Seguimos com as aulas de segunda quartas e sextas pelo canal do Youtube, nos
mesmos dias realizamos as lives a noite no instagram sempre com convidados que
trazem informações  sobre cultura, o mundo profissional do circo, saude no circo
entre outros assuntos que possam passar um conteudo bem legal para os nossos
alunos.  Iniciativa dos encontros de Quinta feira no app Zoom com os alunos.
Promovendo um momento de conversa e buscarmos um feedback de queme sta
acompanhando e duvidas.   Derivando assim as aulas ao vivo as Terças e Quintas no
app Zoom com os alunos. Realizamos todas segundas, quartas e sextas reuniões com
a equipe para definir as açoes do dia. Iniciativa de Ações de distração e extroverção
com os alunos pelo Instagram , perguntas e respostas, video de desafio de atividade.
Reuniões diarias coma  Coordenação.  Nesse periodo realizei:  Coordenaçao das
artes de divulgação  Aulas virtuais de : Treino de ombro, alongamento ativo e
Cardio. Aula online: Aula de terça feira (dia 19/05 ) como professora passando a
aula   e terça e quinta ( 14/05 e 21/05) como professora corrigindo os alunos. em todo
periodo, responsavel pro postagens nas redes socias, principalmente Instagram . 
Idealização das ações virtuais de interação com os aluns atraves de Stories no
Instagram.  

Observação 
No dia 21/05 recebemos nosso salario referente ao mês de março com redução
referente ao momento de decreto de paralisaçaõ das aulas (isolamento social)  de
25% . mesmo tendo trabalho até o dia 18 de março de forma presencial com as
apresentações de divulgação nas escolas, reunioes de organização da equipe e
semana de inscrição.  Neste mmomento, ainda atrasado o salario referente ao mes
de Abril que tambem se encaixará no desconto de 25% referente ao momento de
decreto de paralisação (isolamento social). Trabalhamos este mes integral de forma
virtual como relatado neste relatorio.  No dia 20/05 - Pedido de suspensação do
nosso trabalho no periodo de 45 dias  pela Secretaria de turismos, cultura e
patrimonio historico por não reconhecimento do nosso trabalho nesse periodo.  
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