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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES REMOTAS A SEREM REALIZADAS POR 

DOCENTES E DISCENTES DO CURSO TÉCNICO NÍVEL MÉDIO INTEGRADO 

EM MEIO AMBIENTE, ANO LETIVO 2020, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE AGOSTO 
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ATIVIDADES PARA TODAS AS TURMAS 

 

Segunda-feira (03 de agosto de 2020) 

 

 17h – Questões Ambientais na Sociedade 

 

QUESTÃO AGRÁRIA E MEIO AMBIENTE EM ALAGOAS (Transmissão ao vivo pelo 

YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa QUESTÕES AMBIENTAIS NA SOCIEDADE em seu 14º episódio tem a honra 

e o prazer de convidar a todas e todos para um debate sobre QUESTÃO AGRÁRIA E MEIO 

AMBIENTE EM ALAGOAS com o historiador Golbery Lessa mais comentários de Rennisy 

Cruz (Bela) e José Roberto Galdino (Ró).  

Orientações para a atividade 

Você sabe o que é questão agrária? Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações, 

pesquise sobre o assunto.  

 

Terça-feira (04 de agosto de 2020) 

 

 16h – Para entender o Brasil  

ESTADO NOVO (1937-1945) 2ª PARTE DA SÉRIE BRASIL ERA VARGAS (1930 -

1945) (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER O BRASIL em seu 17º episódio tem a honra e o prazer de 

convidar a todas e todos para um debate com o tema: ESTADO NOVO (1937-1945) 2ª parte 

da série Brasil ERA VARGAS (1930 -1945), com os historiadores Matheus Carlos e Fabiano 

Duarte e participação especial do Professor Samuel Dasilvah. 
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Orientações para a atividade 

Você sabe quem foi Getúlio Vargas? Por que o período do seu governo é conhecido como Era 

Vargas? E sobre o Estado Novo, você já ouviu falar? Assista à transmissão ao vivo, faça as 

suas anotações e pesquise sobre o assunto. 

 

Quarta-feira (05 de agosto de 2020) 

 

 16h – Para entender a Sociologia  

PODER, POLÍTICA E ESTADO (9ª parte – NEOLIBERALISMO) (Transmissão ao vivo 

pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A SOCIOLOGIA em seu 13º episódio tem a honra e o 

prazer de convidar a todas e todos para um debate com o tema: PODER, POLÍTICA E 

ESTADO (9ª parte – NEOLIBERALISMO), com os sociólogos Paulo Aparecido, Wanessa 

Vieira e Thiago Bianchetti. 

Orientações para a atividade 

Você sabe o que é neoliberalismo? Que tal pesquisar sobre o tema antes de assistir à 

transmissão? 

Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações e pesquise sobre o assunto. 

 

 20h – Releitura Leia Mulheres Marechal Deodoro  

LIVE COM A PROFESSORA ILDNEY CAVALCANTI SOBRE O LIVRO O CONTO 

DA AIA, DE MARGARET ATWWOD (Transmissão ao vivo pelo Instagram 

@leiamulheresmd) 

Orientações para a atividade 

 “Melhor nunca significa melhor para todo mundo, diz ele. Sempre significa pior, para 

alguns” (Margaret Atwood). 

Você já ouvir falar em distopia? 
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Distopia é um conceito chave para entender o livro que será abordado em nossa live desta 

semana. 

 

O conto da aia, foi escrito pela escritora canadense Margaret Atwood e publicado em 1985. A 

força desse romance fez com que ele fosse adaptado para várias linguagens artísticas como 

ópera, cinema, graphic novel, mas foi a série de tv lançada em 2017 que ampliou ainda mais o 

alcance desse livro.  

Trata-se de um romance distópico que se passa em Gilead, um lugar onde as mulheres 

perderam todos os seus direitos e são reduzidas à procriação. Essas mudanças começam a 

acontecer aos poucos: primeiro, as mulheres não conseguem mais acessar seu próprio 

dinheiro; em seguida, todas as mulheres são demitidas de seus trabalhos...  

Quando Gilead se estabelece, não há mais universidades, cinemas, teatros, bares, passeios 

públicos e as mulheres só podem ser três coisas, obedecendo a uma rígida hierarquia: esposas, 

Martas (as empregadas que cuidam das casas das esposas), ou aias. Estas últimas são como 

empregadas cuja única função é procriar para as esposas e seus maridos: “Somos úteros de 

duas pernas, isso é tudo: receptáculos sagrados, cálices ambulantes”. Reduzidas ao útero e à 

procriação, as aias são submetidas a muitas violências, inclusive a de servir sexualmente aos 

maridos das esposas para dar-lhes filhos. 

Assista a transmissão ao vivo (Instagram @leiamulheresmd), faça as suas anotações, pesquise 

sobre o conceito de distopia e leia O conto da aia, de Margaret Atwood. 

 

Quinta-feira (06 de agosto de 2020) 

 

 16h – Para entender a Filosofia  

JUDAÍSMO, CRISTIANISMO E FILOSOFIA PATRÍSTICA (Transmissão ao vivo pelo 

YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A FILOSOFIA em seu 15º episódio tem a honra e o prazer 

de convidar a todas e todos para um momento especial. Neste programa faremos uma 

discussão sobre Judaísmo, Cristianismo e Filosofia Patrística. Com os professores Zilas 

Nogueira, Felipe Santos (Fifo) e Fabiano Duarte. 

Orientações para a atividade 

Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações e pesquise sobre os temas abordados. 
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ATIVIDADES POR SÉRIE 

 

1º ano de Meio Ambiente 

Atividade de Princípios de Ecologia _ Elaine Barros 

Atividade de Geografia _ Aparecido Gama 

Atividade de Língua Portuguesa _ Elaine Rapôso 

 

2º ano de Meio Ambiente 

 

Atividade de Matemática _ Ana Paula Dantas 

Atividade de Química _ Luís Carlos Oliveira 

 

3º ano de Meio Ambiente 

 

Atividade de Língua Inglesa _ Everton Marques Edvan Horácio 

Atividade Matemática _ Edvan Horácio 

 

4º ano de Meio Ambiente 

 

Atividade de Estatística _ Gilson Oliveira 

Atividade de Filosofia _ Felipe Almeida 

 


