
AGENDA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS  

DE 03 A 08 DE AGOSTO DE 2020. 

CURSO DE GUIA DE TURISMO 

 

Segunda-feira (03 de agostoo de 2020) 

Atividade específica por séries 

 

 Para os feras:  

 

Inglês – Aula pelo Google Meets Dia 03/08 - 13:00h 

Química - Aula pelo Google Meets Dia 07/08 – 14:00h 

 

 

 Para os 1ºs anos de 2019:  

 

Noções de Administração - Encontro pelo meet no dia 05/08/2020 às 

14h. 

 

 Para os 2ºs anos de 2019:  

 

Inglês e 

Matemática: revisão focada no Enem 

 

       

 Para os 3ºs anos de 2019:  

 

Inglês e 

Ecoturismo: Desafios do Turismo Sustentável Pós Pandemia           

             

 

Atividades Gerais (para todos os alunos) 

 

Segunda-feira (03 de agosto de 2020) 

17h - Programa questões ambientais na sociedade – Questão Agrária e 

Meio Ambiente em Alagoas. Live com o Historiador Golbery Lessa 

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

 



Orientações para a atividade 

Assista à transmissão ao vivo, mande suas dúvidas pelo chat, faça as suas 

anotações e pesquise sobre o assunto. 

 

 

Terça-feira (04 de agosto de 2020) 

 

 16h – Para entender o Brasil (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no 

Canal do Professor Fabiano Duarte). Era Vargas 2ª parte (1930- 1945). 

Transmissão ao vivo com os professores Fabiano Duarte, Matheus Carlos 

e participação especial do professor Samuel Dasilvah. 

 

Orientações para as atividades do dia 

Assista à transmissão ao vivo, mande suas dúvidas pelo chat, 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 com os professores Paulo 

Cavalcante, Thiago Bianchetti e Wanessa Vieira, pelo YouTube, no Canal 

do Professor Fabiano Duarte). 

Orientações para a atividade 

Assista à transmissão ao vivo, mande suas dúvidas pelo chat, faça as suas 

anotações e pesquise sobre o assunto. 

 

 

Quinta-feira (06 de agosto de 2020) 

 

 16h – Para entender a Filosofia – Judaísmo, Cristianismo e Filosofia 

Patrística (Transmissão ao vivo com os professores Zilas Nogueira, 

Felipe Santos e contextualização histórica do professor Fabiano Duarte 

pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

.  



Orientações para as atividades 

Assista à transmissão ao vivo, mande suas dúvidas pelo chat, faça as suas 

anotações e pesquise sobre o assunto. 

 

Sábado (08 de agosto de 2020) 

 10h – Resenha de Classe – Uma crônica inteligente e bem humorada 

dos principais acontecimentos da semana (Transmissão ao vivo com 

os professores Bruno Santos, Zilas Nogueira, Fabrício Tavares e Fabiano 

Duarte pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

Orientações para as atividades 

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

assunto. 

 

.  

 

  


