PLANO DE TRABALHO PANDEMIA
1- DADOS GERAIS
Modalidade: Ritmos Coreografados.
Técnicos Responsáveis: Rafael Torres de Oliveira
Dias e horários que as atividades serão executadas:
14/06: Elaboração e atualização do planejamento de atividades para o segundo
semestre.
15/06: Atualização das listas de alunos e listas de frequência.
16/06: Elaboração de material de divulgação da modalidade para ser encaminhado para a
imprensa e as mídias sociais da SMEL.
17/06: Participação em aula para alunos da Escola Municipal Alberto Santos Dumont para
tratar sobre o assunto dança.

2 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE
Estamos vivendo um período de pandemia, onde precisamos adaptar nosso trabalho
respeitando ainda mais as normas sanitárias, a fim de tentar evitar maior propagação da
doença Covid-19.

3- DESCRIÇÃO DAS METAS
Divulgar a modalidade de Ritmos Coreografados, procurando atrair um público maior para
participar das aulas.

4- OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA
Organizar o trabalho da modalidade, adaptado para o período de suspensão de
atividades presenciais da SMEL.

5- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PROPOSTA

- Planejar aulas para o segundo semestre do ano;
- criar listas de presença das turmas;
- elaborar material de divulgação da modalidade;
- ministrar aula teórico/prática sobre a modalidade para alunos da Escola Municipal
Alberto Santos Dumont.
6- ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA
Abrange pontos que precisam ser melhorados no trabalho da modalidade, bem como
diversas formas ampliar o atendimento ao público.
7- METODOLOGIA E ABORDAGEM DA PROPOSTA
Serão utilizados dispositivos eletrônicos como computador, celular e caixa de som
para desenvolver o trabalho, utilizando como ponte para isso a internet e canais de
comunicação oficiais.
8- PÚBLICO BENEFICIÁRIO
População interessada em praticar aulas de Ritmos Coreografados, como forma de
manter um estilo de vida mais saudável, nos seguintes locais: Associação de
Moradores do Jardim Concórdia, Escola Municipal Arsênio Heiss, Cerro da Lola,
Ginásio de Esportes Adenir José Massola, além de divulgar a modalidade na Escola
Municipal Alberto Santos Dumont.
9- META DE ATENDIMENTO
Atrair cerca de 30 pessoas por local onde a modalidade é realizada.

Local e data: Toledo, 11 de junho de 2021.

