
Nome: Gabriel de Freitas Galdino 
Projeto: Circolo Social 2018 
Função: instrutor 
Período: 08/2020 

Estratégia 
Após a pausa nas atividades do projeto por uma semana, voltamos de cara nova
com o Circolo Virtual. Nessa nova etapa do projeto em seu formato virtual, a ordem
de postagens e aulas ao vivo mudaram durante a semana. Minhas funções também
sofreram algumas mudanças:   Vídeos, Edição e Youtube / Instagram: Tomando
todos os cuidados necessários, estamos gravando as aulas do Youtube no espaço.
Montei um calendário que apresento minha disponibilidade no mês para ir gravar,
e os educadores marcam um dia. No dia da gravação, sigo um pequeno roteiro para
otimizar o tempo e não passarmos de 1h e 30min de gravação.   Roteiro do dia de
gravação: Chegar 30 minutos mais cedo no espaço e montar luzes, câmera e
computador. Assim que o educador que vai passar a aula chega, converso para
entender a aula, e como juntar o roteiro de gravação com o da aula. Gravar
primeiro todas as cenas que são faladas perto da câmera. Reposicionar luzes para
trás. Gravar todas as cenas no tatame, longe da câmera. Reposicionar luzes. Gravar
cenas com a câmera na mão (somente movimentos, sem som). Gravar vídeo chama
para o Instagram. Fazer fotos da aula. Desmontar o espaço.   Temos usado
atualmente o celular como microfone. Em casa faço o trabalho de sincronizar o
áudio, colorir e editar os vídeos, seguindo a ordem dos vídeos que for gravado no
espaço. Cada dia de gravação gera 3 vídeos finais: A aula em si, que vai para o
youtube; e duas versões do “Vídeo chamada” para o Instagram, uma em formado de
Storie e outra em Feed.  As aulas dos educadores são postados nas terças. O “CircoLo
de Curiosidades” segue um formato mais simples: uma voz off, junto de imagens
complementando a fala. Na última semana fizemos o teste de montar um vídeo
chamada também para o “Circolo de Curiosidades”, usaremos também para os
próximos. Os vídeos de curiosidades são postados nas quintas.  Eu fico responsável
pela publicação dos vídeos para o youtube, e de passar os materiais das artes para a
Giulia.   Aulas no Google Meet: Nas aulas ao vivo, fiquei na função de “Educador”
passando as aulas. Com a volta da internet no espaço, as aulas estão sendo
transmitidas por lá.   Esse mês dei aula nos dias:   Sexta 07/08 Quarta 19/08 Segunda
24/08 (Substituindo como Stand By o Aristel) 

Adequação 
  Dias que fui gravar e aulas gravadas: 05/08 - Lucas: Força com o peso do corpo
07/08 - Giulia: Aéreo: Treino Básico 10/08 - Ingrid: Alongamento para a espacate
11//08 - Cadu: (Aula voltada a parada de mão) 12/08 - Aris: (Duas aulas gravadas no
mesmo dia; Uma sobre equilíbrio, e outra sobre Tico e Teco)   Aulas entre
parênteses são as que ainda não foram definidas um nome.    Durante o mês vimos
a necessidade de fazer reuniões extras voltadas para cada plataforma de rede social
que temos usado. Com essas reuniões, fechamos algumas coisas para facilitar
algumas etapas do trabalho, e melhorar com o engajamento dos alunos. Google
Fotos compartilhado: Criamos um google fotos para todos colocarem as fotos que



tem do projeto. Adicionei lá todas as fotos do projeto que eu tinha de 2018, até 2020.
Uso de Hastags: Uso de hastags específicas para as postagens que usaremos nas
redes sociais. Agora adicionando hastags nos vídeos do youtube. Legenda nos
“Vídeos chamadas”: Agora os vídeos que vão para o Instagram contam com uma
legenda para enriquecer a comunicação. Tempo dos vídeos do Youtube: Os vídeos
do youtube farão o uso do seu tempo de forma mais otimizada, indo direto ao
ponto. A ideia é ser um vídeo tutorial que pode ser assistido várias vezes, um
material de consulta; algumas vezes servindo como complemento das aulas ao vivo
no meet.   Nessas reuniões também debatemos mais coisas, listei algumas que tive
envolvimento mais direto nesse mês.   

Observação 

Aluno Reflexivo: 
Aluno Positivo: 


