RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO (2020-2021)
Convites para as Reuniões Temáticas Virtuais
Em parceria com a Seção Pedagógica, foi realizado um ciclo de Reuniões Temáticas Virtuais,
através da plataforma Zoom, voltadas a fundamentação de professores dos diferentes
segmentos escolares.
O trabalho de comunicação consistiu em:
- Criar cartazes e peças de divulgação para WhatsApp, Site e Redes Sociais;
- DIvulgar nas diferentes mídias
- Editar e disponibilizar gravações dos encontros site da FEWB.

Ciclos Pedagógicos:
Os Ciclos Pedagógicos são um conjunto de encontros virtuais oferecidos pela FEWB em parceria
com a Seção Pedagógica no Brasil e a Sociedade Antroposófica no Brasil, voltados ao
aprofundamento nos fundamentos da Pedagogia Waldorf e no trabalho interior do Professor.
Trabalho realizado:
- Desenho do Logotipo
- Cartazes e peças de divulgação para WhatsApp, site e Redes Sociais ;
- Publicação nas diversas mídias;
- Suporte técnico durante os encontros;
- Edição das gravações e envio para o YouTube.

Reuniões das Regionais de Educação Infantil
- Cartazes e divulgação no site e redes sociais

Mural de Ajuda Mútua
Ação solidaria às escolas no período inicial da Pandemia, idealizada pelo GAAEW, em busca do
ideal da fraternidade econômica.
Trabalho realizado:
- Criação da campanha (peças de divulgação para o site e redes sociais, páginas e banners para
o site da FEWB)
- Pesquisa e seleção de imagens;
- Criação do sistema para registro das escolas interessadas (formulario no site).

Fundo de Apoio Emergencial (fases 2, 3, 4 e 5)
O Mural de Ajuda Mútua dá lugar ao Fundo de Apoio Emergencial , com o apoio de instituições
parceiras da FEWB, a Associação SAGST, o Instituto Mahle e o Instituto Paripassu.
- Criação e divulgação da campanha (peças de divulgação para o site e redes sociais)
- Pesquisa e seleção de imagens

Cartazes para postagens temáticas:
Semana do Brincar 2020
Bazar de Natal 2020
Dia da Mulher 2021
Documento Crianças e Covid
Bazar de Férias (julho de 2021)
Bazar de Natal (novembro 2021)
Dia da Consciência Negra 2021
Homenagem a Ruth Salles

Grupos de Estudos 2021
- Programa
- Cartazes e divulgação no site e nas redes sociais
- Religiosidade

Ciclo de palestras “FEWB Convidados Especiais”
- Criação de cartazes e peças de divulgação para whatsApp, Redes Sociais e Site;
- Suporte técnico durante os eventos;
- Edição da gravação, envio para o YouTube e Disponibilização no Site com criação de nova aba

Série de Encontros Oficinas da Voz
Essa oficina tem como proposta vivenciar diferentes experiências com a voz. A voz que se
propõe a ser “ponte” entre o educador e aluno afeta a quem produz e a quem escuta.
Pretendemos, portanto, experimentar a voz como quem se reconhece nela, pertence, se conecta
com a própria identidade e com as pessoas para quem oferecemos nossa fala e nosso canto.
- Logotipo
- Cartazes e peças de divulgação por WhatsApp e redes Sociais
- Edição das Gravações, envio para o YouTube (não listado) e distribuição para os participantes
(1º e 2º Encontros de 2020)

FEWB Pesquisas
- Desenho do Logotipo
- Criação de cartazes e divulgação no site e nas redes sociais

Projeto GESTAR
- Logotipo e cartaz para divulgação do Projeto

Loja Virtual
- Criação de composições com as capas de livros para divulgação e uso na loja
- Post de divulgação do desconto para professores
- Video para divulgação da nova loja virtual: http://fewb.org.br/imagens/
loja_virtual_site.mp4

Festa do Livro da USP:
- Criação de peças para a divulgação nas redes sociais (postagens)

Encontros do GAAEW
- Criação dos convites para envio aos participantes
- Edição da gravação e disponibilização no site

FUB:
- Criação de cartaz para a divulgação do novo site;
- divulgação no site e redes sociais;
- Criação de cartaz para a divulgação de LIVE

Encontro das Organizações Sociais na Pedagogia Waldorf
- Desenho da identidade visual do Grupo
- Criação dos Cartazes para a divulgação
- Publicação no site e redes sociais
- Criação de video para o encontro (pesquisa, seleção de imagens, criação, edição e publicação
do vídeo apresentado no encontro): ;

Apresentação das Etapas para a Filiação e Reconhecimento (Selo Waldorf)
- Apresentação esquemática das etapas
- Desenho do Selo Waldorf
- Nova aba no site: http://fewb.org.br/filiacao_abertura.html

Apresentações Institucionais:
- Assembléia Geral de 24/10/20 (diagramação e suporte técnico durante o evento):
fewb.org.br/assembleia_modular.pdf
- Assembléia Ordinária de 17/04 (diagramação e suporte técnico durante o evento)
http://fewb.org.br/conselho_fiscal.pdf
- Relatório Institucional 2019/2020
http://fewb.org.br/relatorio_institucional_capas.pdf

Paineis - diagramação
- Ações das Tutorias
- Mapa da Educação Infantil

BNCC

Moitará - rodas de conversas
- Criação do logotipo
- Cartazes e peças de divulgação
- Suporte técnico durante os eventos
- Edição dos Videos, envio para o YouTube e disponibilização no site

Campanha Volta às Aulas
- Criação do selo e do espaço no site (fewb.org.br)
- Páginas para divulgação dos protocolos por estado:
http://fewb.org.br/covid_regras_estados.html

CURSOS: Cartazes, peças de divulgação para whatsApp, Redes Sociais e Site
- Novo Ensino Médio e a Pedagogia Waldorf
- Curso Jurídicos
- Formas
- Praticas de Gestão em Escolas Waldorf;
- Caminhos da Formação de Imagem
- Tardes Literárias
- Curso de Ciências
- Escolas Waldorf Como Organismos Sociais

Site - nova abas:

- Festas do Ano: http://fewb.org.br/pw_festas.html;
- Seção Pedagógica: http://fewb.org.br/secao_secao.html - com tratamento gráfico diferenciado,
inspirado na arquitetura do Goetheanum) - hoje a aba se chama Sociedade Antroposófica
- Campanha Espaço Covid (http://fewb.org.br/covid_inspiracoes.html): Artigos, Inspiraçoes,
Orientações para a Construção de Protocolos nas Escolas
- Campanha Ações Fraternas;
- Página-convite para o evento do parceiro MOVEH
- Brasilidades (http://fewb.org.br/pw_brasilidades.html)
- Diversidades;
- Inclusão
- Artigos Pedagógicos;
- Grupos de estudos: http://fewb.org.br/pw_sociais.html (espaço para disponibilizar materiais de
estudos referentes aos grupos)
- Seção de Jovens
- Organizações Sociais na Pedagogia Waldorf (http://fewb.org.br/pw_sociais.html)
Site - atualizações/inserções nas abas: Editais; Agenda;
Formações em Pedagogia Waldorf; Encontre Escola; Lista
Brasil, Territórios Educacionais; Tutores; Publicações;
Jovens; Calendário das Formações; Selo Waldorf
Site - Novas ferramentas:
- Busca por palavras chave no site da FEWB
- Busca por tema na aba “Periódicos"
- Busca de escolas por termo na Lista Brasil
(http://fewb.org.br/lista_brasil.html)
- Busca no mapa do Brasil na aba “Encontre
Escola” (http://fewb.org.br/encontre_escola.html)

Postagens e Monitoramento das Redes Sociais (Instagram e Facebook)

Estatísticas do SIte e Redes Sociais

