
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Instituto Federal de Alagoas - IFAL 

Campus Marechal Deodoro  

Coordenação do Curso Técnico Nível Médio Integrado em Meio Ambiente 
 

_____________________________________________________________________________  
 

Coordenação do Curso Médio Integrado ao Meio Ambiente 

E-mail da atual coordenadora (agosto 2018 a agosto 2020): elaine.raposo@ifal.edu.br 
 

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 22 A 26 DE JUNHO 

DE 2020 

 

1º ano de Meio Ambiente 

 

Segunda-feira (22 de junho de 2020) 

 

• 17h – Questões Ambientais na Sociedade 

Turismo e Conservação: Experiências na Rota Ecológica/APA Costa dos Corais 

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

 

O programa QUESTÕES AMBIENTAIS NA SOCIEDADE em seu 8º episódio tem a honra e 

o prazer de convidar a todas e todos para um debate sobre  Turismo e Conservação: 

Experiências na Rota Ecológica/APA Costa dos Corais com o Gestor Ambiental Brunno Torres 

e com a Tecnóloga em Hotelaria Manuela Kaspary mais comentários de Rennisy Cruz (Bela) e 

José Roberto Galdino (Ró). 

Orientações para a atividade 

 

Você sabe o que é uma APA? Já ouviu falar em turismo ecológico? Esses temas serão discutidos 

na live de hoje. Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações, pesquise sobre o assunto.  

 

Terça-feira (23 de junho de 2020) 

 

• 16h – Para entender o Brasil  

Crise do I reinado e o Período regencial (Brasil Império 2ª parte) (Transmissão ao vivo 

pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 
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O programa PARA ENTENDER O BRASIL em seu 11º episódio tem a honra e o prazer de 

convidar a todas e todos para um debate com o tema: Crise do I reinado e o Período regencial 

(Brasil Império 2ª parte), com os historiadores Matheus Carlos e Fabiano Duarte e participação 

especial do Professor Kedimo Paixão. 

 

Orientações para a atividade 

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

 

• 20h – Releitura Leia Mulheres Marechal Deodoro  

“Ponciá Vicêncio”, de Conceição Evaristo, com a professora Edilma Silva (Transmissão ao 

vivo pelo Instagram @leiamulheresmd) 

 

Live com a professora Edilma Silva sobre o livro Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. 

 

Orientações para a atividade 

 

Você conhece Conceição Evaristo?  

Ela é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira contemporânea. Conceição 

Evaristo é uma escritora negra brasileira, doutora em Literatura, professora da UFMG. Sua obra 

é estudada no Brasil e no mundo e, em 2018, seus textos estavam presentes na prova do Enem.  

Ponciá Vicêncio é o livro de estreia de Conceição Evaristo. A obra discute temas como a 

continuidade dos laços escravocratas nas relações de trabalho no campo, além de abordar 

aspectos do racismo estrutural que ajudam a compreender a desigualdade racial no Brasil.  

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

a obra de Conceição Evaristo. 

 

Quarta-feira (24 de junho de 2020) 
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• 16h – Para entender a Sociologia  

PODER, POLÍTICA E ESTADO (3ª parte – LIBERALISMO) (Transmissão ao vivo pelo 

YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A SOCIOLOGIA em seu 7º episódio tem a honra e o prazer 

de convidar a todas e todos para um debate com o tema: PODER, POLÍTICA E ESTADO (3ª 

parte – LIBERALISMO), com os sociólogos Paulo Aparecido, Wanessa Vieira e Thiago 

Bianchetti. 

Orientações para a atividade 

Você sabe o que é liberalismo? 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. 

 

Quinta-feira (25 de junho de 2020) 

• 16h – Para entender a Filosofia  

Filosofia e política na crise da democracia grega (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no 

Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A FILOSOFIA em seu 9º episódio tem a honra e o prazer de 

convidar a todas e todos para um debate com o tema: Filosofia e política na crise da democracia 

grega, com os professores Zilas Nogueira, Felipe Santos (Fifo) e contextualização histórica com 

o prof. Fabiano Duarte. 

Orientações para a atividade 

Você sabia que a Grécia Antiga é considerada o berço da democracia? Que tal pesquisar sobre 

o surgimento da democracia na Grécia para acompanhar a atividade? Assista à transmissão ao 

vivo, faça as suas anotações e pesquise sobre o assunto. 

 

Para fazer ao longo da semana 

 

Atividade de Biologia _ professor Cristiano Lopes. 
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Atividade de Princípios de Ecologia _ professora Elaine Barros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ano de Meio Ambiente 
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Segunda-feira (22 de junho de 2020) 

 

• 17h – Questões Ambientais na Sociedade 

Turismo e Conservação: Experiências na Rota Ecológica/APA Costa dos Corais 

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

 

O programa QUESTÕES AMBIENTAIS NA SOCIEDADE em seu 8º episódio tem a honra e 

o prazer de convidar a todas e todos para um debate sobre  Turismo e Conservação: 

Experiências na Rota Ecológica/APA Costa dos Corais com o Gestor Ambiental Brunno Torres 

e com a Tecnóloga em Hotelaria Manuela Kaspary mais comentários de Rennisy Cruz (Bela) e 

José Roberto Galdino (Ró). 

Orientações para a atividade 

 

Você sabe o que é uma APA? Já ouviu falar em turismo ecológico? Esses temas serão discutidos 

na live de hoje. Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações, pesquise sobre o assunto.  

 

Terça-feira (23 de junho de 2020) 

 

• 16h – Para entender o Brasil  

Crise do I reinado e o Período regencial (Brasil Império 2ª parte) (Transmissão ao vivo 

pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER O BRASIL em seu 11º episódio tem a honra e o prazer de 

convidar a todas e todos para um debate com o tema: Crise do I reinado e o Período regencial 

(Brasil Império 2ª parte), com os historiadores Matheus Carlos e Fabiano Duarte e participação 

especial do Professor Kedimo Paixão. 

 

Orientações para a atividade 

Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações e pesquise sobre o assunto. 
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• 20h – Releitura Leia Mulheres Marechal Deodoro  

“Ponciá Vicêncio”, de Conceição Evaristo, com a professora Edilma Silva (Transmissão ao 

vivo pelo Instagram @leiamulheresmd) 

 

Live com a professora Edilma Silva sobre o livro Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. 

 

Orientações para a atividade 

 

Você conhece Conceição Evaristo?  

Ela é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira contemporânea. Conceição 

Evaristo é uma escritora negra brasileira, doutora em Literatura, professora da UFMG. Sua obra 

é estudada no Brasil e no mundo e, em 2018, seus textos estavam presentes na prova do Enem.  

Ponciá Vicêncio é o livro de estreia de Conceição Evaristo. A obra discute temas como a 

continuidade dos laços escravocratas nas relações de trabalho no campo, além de abordar 

aspectos do racismo estrutural que ajudam a compreender a desigualdade racial no Brasil.  

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

a obra de Conceição Evaristo. 

 

Quarta-feira (24 de junho de 2020) 

 

• 16h – Para entender a Sociologia  

PODER, POLÍTICA E ESTADO (3ª parte – LIBERALISMO) (Transmissão ao vivo pelo 

YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A SOCIOLOGIA em seu 7º episódio tem a honra e o prazer 

de convidar a todas e todos para um debate com o tema: PODER, POLÍTICA E ESTADO (3ª 

parte – LIBERALISMO), com os sociólogos Paulo Aparecido, Wanessa Vieira e Thiago 

Bianchetti. 



_____________________________________________________________________________  
 

Coordenação do Curso Médio Integrado ao Meio Ambiente 

E-mail da coordenação: meioambiente.marechal@ifal.edu.br 
 

 

Orientações para a atividade 

Você sabe o que é liberalismo? 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. 

 

Quinta-feira (25 de junho de 2020) 

• 16h – Para entender a Filosofia  

Filosofia e política na crise da democracia grega (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no 

Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A FILOSOFIA em seu 9º episódio tem a honra e o prazer de 

convidar a todas e todos para um debate com o tema: Filosofia e política na crise da democracia 

grega, com os professores Zilas Nogueira, Felipe Santos (Fifo) e contextualização histórica com 

o prof. Fabiano Duarte. 

Orientações para a atividade 

Você sabia que a Grécia Antiga é considerada o berço da democracia? Que tal pesquisar sobre 

o surgimento da democracia na Grécia para acompanhar a atividade? Assista à transmissão ao 

vivo, faça as suas anotações e pesquise sobre o assunto. 

 

Para fazer ao longo da semana 

 

Atividade de Biologia _ professor Cristiano Lopes. 

 

Atividade de Língua Inglesa _ professor Reinaldo Albuquerque 

 

Atividade de Técnicas Básicas de Laboratório _ professor Phabyanno Lima 
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3º ano de Meio Ambiente 
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Segunda-feira (22 de junho de 2020) 

 

• 17h – Questões Ambientais na Sociedade 

Turismo e Conservação: Experiências na Rota Ecológica/APA Costa dos Corais 

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

 

O programa QUESTÕES AMBIENTAIS NA SOCIEDADE em seu 8º episódio tem a honra e 

o prazer de convidar a todas e todos para um debate sobre  Turismo e Conservação: 

Experiências na Rota Ecológica/APA Costa dos Corais com o Gestor Ambiental Brunno Torres 

e com a Tecnóloga em Hotelaria Manuela Kaspary mais comentários de Rennisy Cruz (Bela) e 

José Roberto Galdino (Ró). 

Orientações para a atividade 

 

Você sabe o que é uma APA? Já ouviu falar em turismo ecológico? Esses temas serão discutidos 

na live de hoje. Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações, pesquise sobre o assunto.  

 

Terça-feira (23 de junho de 2020) 

 

• 16h – Para entender o Brasil  

Crise do I reinado e o Período regencial (Brasil Império 2ª parte) (Transmissão ao vivo 

pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER O BRASIL em seu 11º episódio tem a honra e o prazer de 

convidar a todas e todos para um debate com o tema: Crise do I reinado e o Período regencial 

(Brasil Império 2ª parte), com os historiadores Matheus Carlos e Fabiano Duarte e participação 

especial do Professor Kedimo Paixão. 

 

Orientações para a atividade 

Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações e pesquise sobre o assunto. 
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• 20h – Releitura Leia Mulheres Marechal Deodoro  

“Ponciá Vicêncio”, de Conceição Evaristo, com a professora Edilma Silva (Transmissão ao 

vivo pelo Instagram @leiamulheresmd) 

 

Live com a professora Edilma Silva sobre o livro Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. 

 

Orientações para a atividade 

 

Você conhece Conceição Evaristo?  

Ela é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira contemporânea. Conceição 

Evaristo é uma escritora negra brasileira, doutora em Literatura, professora da UFMG. Sua obra 

é estudada no Brasil e no mundo e, em 2018, seus textos estavam presentes na prova do Enem.  

Ponciá Vicêncio é o livro de estreia de Conceição Evaristo. A obra discute temas como a 

continuidade dos laços escravocratas nas relações de trabalho no campo, além de abordar 

aspectos do racismo estrutural que ajudam a compreender a desigualdade racial no Brasil.  

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

a obra de Conceição Evaristo. 

 

Quarta-feira (24 de junho de 2020) 

 

• 16h – Para entender a Sociologia  

PODER, POLÍTICA E ESTADO (3ª parte – LIBERALISMO) (Transmissão ao vivo pelo 

YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A SOCIOLOGIA em seu 7º episódio tem a honra e o prazer 

de convidar a todas e todos para um debate com o tema: PODER, POLÍTICA E ESTADO (3ª 

parte – LIBERALISMO), com os sociólogos Paulo Aparecido, Wanessa Vieira e Thiago 

Bianchetti. 
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Orientações para a atividade 

Você sabe o que é liberalismo? 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. 

 

Quinta-feira (25 de junho de 2020) 

• 16h – Para entender a Filosofia  

Filosofia e política na crise da democracia grega (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no 

Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A FILOSOFIA em seu 9º episódio tem a honra e o prazer de 

convidar a todas e todos para um debate com o tema: Filosofia e política na crise da democracia 

grega, com os professores Zilas Nogueira, Felipe Santos (Fifo) e contextualização histórica com 

o prof. Fabiano Duarte. 

Orientações para a atividade 

Você sabia que a Grécia Antiga é considerada o berço da democracia? Que tal pesquisar sobre 

o surgimento da democracia na Grécia para acompanhar a atividade? Assista à transmissão ao 

vivo, faça as suas anotações e pesquise sobre o assunto. 

 

Para fazer ao longo da semana 

 

Atividade de Física _ professor Dario Nicacio. 

 

Atividade de Filosfia _ professor Felipe Almeida. 

 

Atividade de Impactos ambientais e Recuperação de áreas degradadas _ professor Lúcio 

Bastos. 
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4º ano de Meio Ambiente 

 

Segunda-feira (22 de junho de 2020) 
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• 17h – Questões Ambientais na Sociedade 

Turismo e Conservação: Experiências na Rota Ecológica/APA Costa dos Corais 

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

 

O programa QUESTÕES AMBIENTAIS NA SOCIEDADE em seu 8º episódio tem a honra e 

o prazer de convidar a todas e todos para um debate sobre  Turismo e Conservação: 

Experiências na Rota Ecológica/APA Costa dos Corais com o Gestor Ambiental Brunno Torres 

e com a Tecnóloga em Hotelaria Manuela Kaspary mais comentários de Rennisy Cruz (Bela) e 

José Roberto Galdino (Ró). 

Orientações para a atividade 

 

Você sabe o que é uma APA? Já ouviu falar em turismo ecológico? Esses temas serão discutidos 

na live de hoje. Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações, pesquise sobre o assunto.  

 

Terça-feira (23 de junho de 2020) 

 

• 16h – Para entender o Brasil  

Crise do I reinado e o Período regencial (Brasil Império 2ª parte) (Transmissão ao vivo 

pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER O BRASIL em seu 11º episódio tem a honra e o prazer de 

convidar a todas e todos para um debate com o tema: Crise do I reinado e o Período regencial 

(Brasil Império 2ª parte), com os historiadores Matheus Carlos e Fabiano Duarte e participação 

especial do Professor Kedimo Paixão. 

 

Orientações para a atividade 

Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações e pesquise sobre o assunto. 
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• 20h – Releitura Leia Mulheres Marechal Deodoro  

“Ponciá Vicêncio”, de Conceição Evaristo, com a professora Edilma Silva (Transmissão ao 

vivo pelo Instagram @leiamulheresmd) 

 

Live com a professora Edilma Silva sobre o livro Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. 

 

Orientações para a atividade 

 

Você conhece Conceição Evaristo?  

Ela é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira contemporânea. Conceição 

Evaristo é uma escritora negra brasileira, doutora em Literatura, professora da UFMG. Sua obra 

é estudada no Brasil e no mundo e, em 2018, seus textos estavam presentes na prova do Enem.  

Ponciá Vicêncio é o livro de estreia de Conceição Evaristo. A obra discute temas como a 

continuidade dos laços escravocratas nas relações de trabalho no campo, além de abordar 

aspectos do racismo estrutural que ajudam a compreender a desigualdade racial no Brasil.  

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

a obra de Conceição Evaristo. 

 

Quarta-feira (24 de junho de 2020) 

 

• 16h – Para entender a Sociologia  

PODER, POLÍTICA E ESTADO (3ª parte – LIBERALISMO) (Transmissão ao vivo pelo 

YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A SOCIOLOGIA em seu 7º episódio tem a honra e o prazer 

de convidar a todas e todos para um debate com o tema: PODER, POLÍTICA E ESTADO (3ª 

parte – LIBERALISMO), com os sociólogos Paulo Aparecido, Wanessa Vieira e Thiago 

Bianchetti. 

Orientações para a atividade 
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Você sabe o que é liberalismo? 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. 

 

Quinta-feira (25 de junho de 2020) 

• 16h – Para entender a Filosofia  

Filosofia e política na crise da democracia grega (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no 

Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A FILOSOFIA em seu 9º episódio tem a honra e o prazer de 

convidar a todas e todos para um debate com o tema: Filosofia e política na crise da democracia 

grega, com os professores Zilas Nogueira, Felipe Santos (Fifo) e contextualização histórica com 

o prof. Fabiano Duarte. 

Orientações para a atividade 

Você sabia que a Grécia Antiga é considerada o berço da democracia? Que tal pesquisar sobre 

o surgimento da democracia na Grécia para acompanhar a atividade? Assista à transmissão ao 

vivo, faça as suas anotações e pesquise sobre o assunto. 

 

Para fazer ao longo da semana 

 

Atividade de Biomonitoramento _ professor Renato Romero. 

 

Atividade de Energia e Meio Ambiente _ professor Vicente Rodolfo. 

 

Atividade de Recuperação de Áreas Degradadas _ professor Stoecio Maia. 

 

Atividade de Química Ambiental _ professores Luís Carlos Oliveira e Phabyanno Lima. 
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