
AGENDA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS  

DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2020. 

 

1º ano de Meio Ambiente 

 

Segunda-feira (08 de junho de 2020) 

 16h30min – O mundo das baleias (Transmissão ao vivo pelo instagram oficial 

do campus @ifalmarechal) 

Live com a Dra. Maria Isabel Gonçalves e mediação do professor Dr. Renato Romero. 

 

Você sabia que o dia 08 de junho é o dia mundial dos oceanos? Para marcar essa data 

teremos um papo super cabeça sobre esses mamíferos maravilhosos, as baleias 🐋 ! A 

atividade contará com tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. 

 

 17h – Questões Ambientais na Sociedade (Transmissão ao vivo pelo YouTube, 

no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

Os limites do discurso ambiental no Brasil.  (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no 

Canal do Professor Fabiano Duarte). 

Orientações para a atividade 

 

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

 

Terça-feira (09 de junho de 2020) 

 

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

Professor Fabiano Duarte). 

 

O Brasil no Período Colonial (4ª parte – As Revoltas Coloniais) 

Transmissão ao vivo com os professores Fabiano Duarte, Mateus Carlos e participação 

especial do professor Cícero Satuba. 

 

 



Orientações para a atividade 

Você conhece as revoltas do período colonial? E por que esse período é chamado de 

Colonial? 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. 

 

 

 

Quarta-feira (10 de junho de 2020) 

 

 15h – Para entender a Sociologia (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no Canal 

do Professor Fabiano Duarte). 

 

Absolutismo 

Transmissão ao vivo com os professores Paulo Aparecido, Thiago Bianchetti e com a 

professora Wanessa Vieira.  

Orientações para a atividade 

Você sabe o que é absolutismo? 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 (Transmissão ao vivo pelo 

Instagram @leiamulheresmd) 

 

Live com Mara Carolina sobre o livro Lugar de fala, de Djamila Ribeiro. 

 

Orientações para a atividade 

 

Você conhece a filósofa Djamila Ribeiro?  

Você sabe o que é lugar de fala? Conhece esse conceito? Esse será o tema da nossa 

próxima live. O conceito de lugar de fala é discutido pela filósofa Djamila Ribeiro em um 

dos seus principais livros, Lugar de fala. Essa é a obra sobre a qual conversaremos na live 

desta semana com a professora Mara Carolina. Além de filósofa e escritora, Djamila 

Ribeiro é organizadora da Coleção Feminismos Plurais, que reúne livros fundamentais 

para conhecer a realidade brasileira a partir das vozes de autoras negras e autores negros. 



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

e leia a obra de Djamila Ribeiro. 

 

 

 

 

 

Quinta-feira (11 de junho de 2020) 

 16h – Para entender a Filosofia (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no Canal 

do Professor Fabiano Duarte). 

 

Platão e o mundo das ideias. 

Transmissão ao vivo com os professores Felipe Santos e Zilas Nogueira.  

 

Orientações para a atividade 

Pesquise sobre Platão, o mito da caverna e o mundo das ideias. 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 Marcelo Salgueiro. 

 

 



AGENDA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS  

DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2020. 

 

2º ano de Meio Ambiente 

 

Segunda-feira (08 de junho de 2020) 

 16h30min – O mundo das baleias (Transmissão ao vivo pelo instagram oficial 

do campus @ifalmarechal) 

Live com a Dra. Maria Isabel Gonçalves e mediação do professor Dr. Renato Romero. 

 

Você sabia que o dia 08 de junho é o dia mundial dos oceanos? Para marcar essa data 

teremos um papo super cabeça sobre esses mamíferos maravilhosos, as baleias 🐋 ! A 

atividade contará com tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. 

 

 17h – Questões Ambientais na Sociedade (Transmissão ao vivo pelo YouTube, 

no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

Os limites do discurso ambiental no Brasil.  (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no 

Canal do Professor Fabiano Duarte). 

Orientações para a atividade 

 

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

 

Terça-feira (09 de junho de 2020) 

 

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

Professor Fabiano Duarte). 

 

O Brasil no Período Colonial (4ª parte – As Revoltas Coloniais) 

Transmissão ao vivo com os professores Fabiano Duarte, Mateus Carlos e participação 

especial do professor Cícero Satuba. 

 

 



Orientações para a atividade 

Você conhece as revoltas do período colonial? E por que esse período é chamado de 

Colonial? 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. 

 

 

 

Quarta-feira (10 de junho de 2020) 

 

 15h – Para entender a Sociologia (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no Canal 

do Professor Fabiano Duarte). 

 

Absolutismo 

Transmissão ao vivo com os professores Paulo Aparecido, Thiago Bianchetti e com a 

professora Wanessa Vieira.  

Orientações para a atividade 

Você sabe o que é absolutismo? 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 (Transmissão ao vivo pelo 

Instagram @leiamulheresmd) 

 

Live com Mara Carolina sobre o livro Lugar de fala, de Djamila Ribeiro. 

 

Orientações para a atividade 

 

Você conhece a filósofa Djamila Ribeiro?  

Você sabe o que é lugar de fala? Conhece esse conceito? Esse será o tema da nossa 

próxima live. O conceito de lugar de fala é discutido pela filósofa Djamila Ribeiro em um 

dos seus principais livros, Lugar de fala. Essa é a obra sobre a qual conversaremos na live 

desta semana com a professora Mara Carolina. Além de filósofa e escritora, Djamila 

Ribeiro é organizadora da Coleção Feminismos Plurais, que reúne livros fundamentais 

para conhecer a realidade brasileira a partir das vozes de autoras negras e autores negros. 



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

e leia a obra de Djamila Ribeiro. 

 

 

 

 

 

Quinta-feira (11 de junho de 2020) 

 16h – Para entender a Filosofia (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no Canal 

do Professor Fabiano Duarte). 

 

Platão e o mundo das ideias. 

Transmissão ao vivo com os professores Felipe Santos e Zilas Nogueira.  

 

Orientações para a atividade 

Pesquise sobre Platão, o mito da caverna e o mundo das ideias. Assista à transmissão ao 

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

 

Para fazer ao longo da semana 

 

Atividade de Matemática_ professora Ana Paula Dantas.  

 



AGENDA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS  

DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2020. 

 

3º ano de Meio Ambiente 

 

Segunda-feira (08 de junho de 2020) 

 16h30min – O mundo das baleias (Transmissão ao vivo pelo instagram oficial 

do campus @ifalmarechal) 

Live com a Dra. Maria Isabel Gonçalves e mediação do professor Dr. Renato Romero. 

 

Você sabia que o dia 08 de junho é o dia mundial dos oceanos? Para marcar essa data 

teremos um papo super cabeça sobre esses mamíferos maravilhosos, as baleias 🐋 ! A 

atividade contará com tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. 

 

 17h – Questões Ambientais na Sociedade (Transmissão ao vivo pelo YouTube, 

no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

Os limites do discurso ambiental no Brasil.  (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no 

Canal do Professor Fabiano Duarte). 

Orientações para a atividade 

 

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

 

Terça-feira (09 de junho de 2020) 

 

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

Professor Fabiano Duarte). 

 

O Brasil no Período Colonial (4ª parte – As Revoltas Coloniais) 

Transmissão ao vivo com os professores Fabiano Duarte, Mateus Carlos e participação 

especial do professor Cícero Satuba. 

 

 



Orientações para a atividade 

Você conhece as revoltas do período colonial? E por que esse período é chamado de 

Colonial? 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. 

 

 

 

Quarta-feira (10 de junho de 2020) 

 

 15h – Para entender a Sociologia (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no Canal 

do Professor Fabiano Duarte). 

 

Absolutismo 

Transmissão ao vivo com os professores Paulo Aparecido, Thiago Bianchetti e com a 

professora Wanessa Vieira.  

Orientações para a atividade 

Você sabe o que é absolutismo? 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 (Transmissão ao vivo pelo 

Instagram @leiamulheresmd) 

 

Live com Mara Carolina sobre o livro Lugar de fala, de Djamila Ribeiro. 

 

Orientações para a atividade 

 

Você conhece a filósofa Djamila Ribeiro?  

Você sabe o que é lugar de fala? Conhece esse conceito? Esse será o tema da nossa 

próxima live. O conceito de lugar de fala é discutido pela filósofa Djamila Ribeiro em um 

dos seus principais livros, Lugar de fala. Essa é a obra sobre a qual conversaremos na live 

desta semana com a professora Mara Carolina. Além de filósofa e escritora, Djamila 

Ribeiro é organizadora da Coleção Feminismos Plurais, que reúne livros fundamentais 

para conhecer a realidade brasileira a partir das vozes de autoras negras e autores negros. 

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

e leia a obra de Djamila Ribeiro. 



 

 

 

 

 

 

Quinta-feira (11 de junho de 2020) 

 16h – Para entender a Filosofia (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no Canal 

do Professor Fabiano Duarte). 

 

Platão e o mundo das ideias. 

Transmissão ao vivo com os professores Felipe Santos e Zilas Nogueira.  

 

Orientações para a atividade 

Pesquise sobre Platão, o mito da caverna e o mundo das ideias. Assista à transmissão ao 

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

 

Para fazer ao longo da semana 

 

Atividade de Física_ professor Dário Nicácio. 

Atividade de Química_ professora Ana Cláudia. 

 



AGENDA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS  

DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2020. 

 

4º ano de Meio Ambiente 

 

Segunda-feira (08 de junho de 2020) 

 

 16h30min – O mundo das baleias (Transmissão ao vivo pelo instagram oficial 

do campus @ifalmarechal) 

Live com a Dra. Maria Isabel Gonçalves e mediação do professor Dr. Renato Romero. 

 

Você sabia que o dia 08 de junho é o dia mundial dos oceanos? Para marcar essa data 

teremos um papo super cabeça sobre esses mamíferos maravilhosos, as baleias 🐋 ! A 

atividade contará com tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. 

 . 

 

 17h – Questões Ambientais na Sociedade (Transmissão ao vivo pelo YouTube, 

no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

Os limites do discurso ambiental no Brasil.  (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no 

Canal do Professor Fabiano Duarte). 

Orientações para a atividade 

 

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

 

Terça-feira (09 de junho de 2020) 

 

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

Professor Fabiano Duarte). 

 

O Brasil no Período Colonial (4ª parte – As Revoltas Coloniais) 

Transmissão ao vivo com os professores Fabiano Duarte, Mateus Carlos e participação 

especial do professor Cícero Satuba. 



 

 

Orientações para a atividade 

Você conhece as revoltas do período colonial? E por que esse período é chamado de 

Colonial? 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. 

Quarta-feira (10 de junho de 2020) 

 

 15h – Para entender a Sociologia (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no Canal 

do Professor Fabiano Duarte). 

 

Absolutismo 

Transmissão ao vivo com os professores Paulo Aparecido, Thiago Bianchetti e com a 

professora Wanessa Vieira.  

Orientações para a atividade 

Você sabe o que é absolutismo? 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. 

 

 19h - “O destino do varejo alagoano: impactos do ontem, hoje e amanhã”. 

 

Mediada pelos professores Rodrigo Lucena e Victor Sgarbi, esse encontro terá 

como tema “O destino do varejo alagoano: impactos do ontem, hoje e amanhã” e 

receberemos dois convidados nesse bate papo: 

 

Lana Rettore 

- Administradora, Espec. em Gestão Emp. pela FGV 

- CEO das lojas Domno e Hombre 

- Presidente da Assoc. dos lojistas do Maceió Shopping 

 

Alexsandro Geraldo dos Santos 

- Engenheiro Civil, Esp. em Gestão Empresarial pela FGV 

- Consultor espec. em Estratégia, Negociação e Vendas 

- Vice- Presidente da CDL Maceió 

 

Local: https://bityli.com/varejoalagoano 

 

 

 

https://bityli.com/varejoalagoano


 

 

 

 

 

 

 

 

 20h – Releitura Leia Mulheres Marechal Deodoro (Transmissão ao vivo pelo 

Instagram @leiamulheresmd) 

 

Live com Mara Carolina sobre o livro Lugar de fala, de Djamila Ribeiro. 

 

Orientações para a atividade 

 

Você conhece a filósofa Djamila Ribeiro?  

Você sabe o que é lugar de fala? Conhece esse conceito? Esse será o tema da nossa 

próxima live. O conceito de lugar de fala é discutido pela filósofa Djamila Ribeiro em um 

dos seus principais livros, Lugar de fala. Essa é a obra sobre a qual conversaremos na live 

desta semana com a professora Mara Carolina. Além de filósofa e escritora, Djamila 

Ribeiro é organizadora da Coleção Feminismos Plurais, que reúne livros fundamentais 

para conhecer a realidade brasileira a partir das vozes de autoras negras e autores negros. 

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

e leia a obra de Djamila Ribeiro. 

 

Quinta-feira (11 de junho de 2020) 

 16h – Para entender a Filosofia (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no Canal 

do Professor Fabiano Duarte). 

 

Platão e o mundo das ideias. 

Transmissão ao vivo com os professores Felipe Santos e Zilas Nogueira.  

 

Orientações para a atividade 

Pesquise sobre Platão, o mito da caverna e o mundo das ideias. Assista à transmissão ao 

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

 



Para fazer ao longo da semana 

 

Atividade de Língua Portuguesa _ professor Glaudistone Ferreira.. 
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