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Este mês devido ao decreto de pandemia no mundo e o fechamento dos locais 
públicos tivemos que nos adaptar e buscar formas de interagir e está próximo aos nosso 
atendidos criamos o instagram da nossa equipe de esportes 
(@esp0rteacerbrasiI2020),onde estamos publicando e compartilhando conteúdos e 
atividades para toda faixa etária que trabalhamos ,com os devidos cuidados para que 
nada vem trazer uma visão errada das nossas atividades. 

Ao decorrer do mês também passamos a postar e compartilhar os conteúdos no 
canal da ACER BRASIL no YOUTUBE para que as famílias também possam ter acesso 
além do instagrann e Facebook, e estamos fazendo atendimento dos jovens via whats App. 
Onde conversamos e fazemos um atendimento de treino personalizado ou conversas 
com os atendidos e seus responsáveis. 

Neste mês também tivemos a primeira conversa com os pais via zoom que é um 
dos aplicativos que esta sendo mais usado neste período. 

Estamos tendo Reuniões e conversas semanais com a equipe para acertar as 
vídeos aulas e publicações que estão sendo feitas. 

No dia 06 deste mês a professora Lilian Mara de Araújo entrou de Férias para 
descansar e ganhar um folego a mais quando retornar das férias. 

O coordenador Orlando Carlos também teve reunião com a equipe da Laureus e 
com os projetos que a Laureus apoia aqui no Brasil, onde cada organização falou um 
pouco dos seus projetos e como elas estão lhe dando com essa situação. 

Desta forma finalizamos esse primeiro mês de isolamento social com uma interação 
virtual e acompanhamento a distancia. 
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Reunião com a Laureus e as organizações parceiras no Brasil. 

Video Aula Oline e conteudos nas nossas redes sociais de todas as modalidades 
esportivas que trabalhamos. 
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Relatório elaborado pelo coordenador de esportes Orlando Carlos. 

Diadema, 30 de abril de 2020. 

(ClICISt-or) 
Michael Santos 
Secretário Geral 
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