
AGENDA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS  

DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2020. 

 

1º ano de Meio Ambiente 

 

Segunda-feira (15 de junho de 2020) 

 

• 17h – Questões Ambientais na Sociedade 

TECNOLOGIAS SOCIAIS: experiências agroecológicas em Alagoas (Transmissão 
ao vivo pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa QUESTÕES AMBIENTAIS NA SOCIEDADE em seu 7º episódio tem a 
honra e o prazer de convidar a todas e todos para um debate sobre TECNOLOGIAS 
SOCIAIS: experiências agroecológicas em Alagoas com o gestor ambiental Igor 
Henrique Araújo mais comentários de Rennisy Cruz (Bela) e José Roberto Galdino (Ró).  

 

Orientações para a atividade 

 

Você sabe o que são tecnologias sociais? Já ouviu falar em agroecologia? Esses temas 
serão discutidos na live de hoje. Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações, 
pesquise sobre o assunto.  

 

Terça-feira (16 de junho de 2020) 

 

• 16h – Para entender o Brasil  

Processo de independência e o I Reinado (Brasil Império 1ª parte) (Transmissão ao 
vivo pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER O BRASIL em seu 10º episódio tem a honra e o prazer 
de convidar a todas e todos para um debate com o tema: Processo de independência e o I 
Reinado (Brasil Império 1ª parte), com os historiadores Matheus Carlos e Fabiano Duarte 
e participação especial do Professor Moacir Gama. 

 

 



Orientações para a atividade 

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

 

Quarta-feira (17 de junho de 2020) 

 

• 15h – Para entender a Sociologia  

PODER, POLÍTICA E ESTADO (1ª parte – ILUMINISMO) (Transmissão ao vivo 
pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A SOCIOLOGIA em seu 6º episódio tem a honra e o 
prazer de convidar a todas e todos para um debate com o tema: PODER, POLÍTICA E 
ESTADO (1ª parte – ILUMINISMO), com os sociólogos Paulo Aparecido, Wanessa 
Vieira e Thiago Bianchetti.  

Orientações para a atividade 

Você sabe o que é o Iluminismo? 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. 

 

• 16h – Releitura Leia Mulheres Marechal Deodoro  

“Holocausto brasileiro”, de Daniela Arbex, e a luta antimanicomial no Brasil 
(Transmissão ao vivo pelo Instagram @leiamulheresmd) 

 

Live com a psicóloga Renata Guerda sobre o livro Holocausto Brasileiro, de Daniela 
Arbex. 

 

Orientações para a atividade 

 

Você sabe o que é luta antimanicomial?  

O livro “Holocausto Brasileiro”, da jornalista brasileira Daniela Abex, traz uma 
importante denúncia sobre um episódio pouco conhecido na história do Brasil: a morte 
de mais de sessenta mil pessoas no Hospital Colônia, em Minas Gerais.  

O livro reforça a importância da luta antimanicomial ao denunciar que, na verdade, os 
hospitais psiquiátricos, historicamente, funcionaram como espaços para os quais eram 
mandadas as pessoas que não se enquadravam nos padrões sociais de sua época: mulheres 
que se recusavam a casar com os maridos escolhidos pela família, mulheres que 



engravidavam fora do casamento, mulheres que brigavam para ter acesso à herança que 
lhes pertencia... Também eram enviados para os hospitais psiquiátricos, homens que 
fossem encontrados nas ruas sem documento, dentre tantas outras arbitrariedades... 

 

Pesquise sobre luta antimanicomial, tente conhecer a alagoana Nise da Silveira, referência 
brasileira na luta antimanicomial. 

Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações, pesquise sobre o assunto abordado 
e leia a obra de Daniela Arbex. 

 

Quinta-feira (18 de junho de 2020) 

• 16h – Para entender a Filosofia  

Platão e o Mundo das Ideias (parte 2) (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no Canal 
do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A FILOSOFIA em seu 8º episódio tem a honra e o 
prazer de convidar a todas e todos para um debate com o tema: Platão e o Mundo das 
Ideias (parte 2), com os professores Zilas Nogueira, Felipe Santos (Fifo) e 
contextualização histórica com o prof. Fabiano Duarte. 

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 Artes _ professor Leonardo Arecippo. 

 

 



AGENDA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS  

DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2020. 

 

2º ano de Meio Ambiente 

Segunda-feira (15 de junho de 2020) 

 

• 17h – Questões Ambientais na Sociedade 

TECNOLOGIAS SOCIAIS: experiências agroecológicas em Alagoas  (Transmissão 
ao vivo pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa QUESTÕES AMBIENTAIS NA SOCIEDADE em seu 7º episódio tem a 
honra e o prazer de convidar a todas e todos para um debate sobre TECNOLOGIAS 
SOCIAIS: experiências agroecológicas em Alagoas com o gestor ambiental Igor 
Henrique Araújo mais comentários de Rennisy Cruz (Bela) e José Roberto Galdino (Ró).  

 

Orientações para a atividade 

 

Você sabe o que são tecnologias sociais? Já ouviu falar em agroecologia? Esses temas 
serão discutidos na live de hoje. Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações, 
pesquise sobre o assunto.  

 

Terça-feira (16 de junho de 2020) 

 

• 16h – Para entender o Brasil  

Processo de independência e o I Reinado (Brasil Império 1ª parte) (Transmissão ao 
vivo pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER O BRASIL em seu 10º episódio tem a honra e o prazer 
de convidar a todas e todos para um debate com o tema: Processo de independência e o I 
Reinado (Brasil Império 1ª parte), com os historiadores Matheus Carlos e Fabiano Duarte 
e participação especial do Professor Moacir Gama. 

 

 

 



Orientações para a atividade 

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

 

Quarta-feira (17 de junho de 2020) 

 

• 15h – Para entender a Sociologia  

PODER, POLÍTICA E ESTADO (1ª parte – ILUMINISMO) (Transmissão ao vivo 
pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A SOCIOLOGIA em seu 6º episódio tem a honra e o 
prazer de convidar a todas e todos para um debate com o tema: PODER, POLÍTICA E 
ESTADO (1ª parte – ILUMINISMO), com os sociólogos Paulo Aparecido, Wanessa 
Vieira e Thiago Bianchetti.  

Orientações para a atividade 

Você sabe o que é o Iluminismo? 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. 

 

• 16h – Releitura Leia Mulheres Marechal Deodoro  

“Holocausto brasileiro”, de Daniela Arbex, e a luta antimanicomial no Brasil 
(Transmissão ao vivo pelo Instagram @leiamulheresmd) 

 

Live com a psicóloga Renata Guerda sobre o livro Holocausto Brasileiro, de Daniela 
Arbex. 

 

Orientações para a atividade 

 

Você sabe o que é luta antimanicomial?  

O livro “Holocausto Brasileiro”, da jornalista brasileira Daniela Abex, traz uma 
importante denúncia sobre um episódio pouco conhecido na história do Brasil: a morte 
de mais de sessenta mil pessoas no Hospital Colônia, em Minas Gerais.  

O livro reforça a importância da luta antimanicomial ao denunciar que, na verdade, os 
hospitais psiquiátricos, historicamente, funcionaram como espaços para os quais eram 
mandadas as pessoas que não se enquadravam nos padrões sociais de sua época: mulheres 
que se recusavam a casar com os maridos escolhidos pela família, mulheres que 



engravidavam fora do casamento, mulheres que brigavam para ter acesso à herança que 
lhes pertencia... Também eram enviados para os hospitais psiquiátricos, homens que 
fossem encontrados nas ruas sem documento, dentre tantas outras arbitrariedades... 

 

Pesquise sobre luta antimanicomial, tente conhecer a alagoana Nise da Silveira, referência 
brasileira na luta antimanicomial. 

Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações, pesquise sobre o assunto abordado 
e leia a obra de Daniela Arbex. 

 

Quinta-feira (18 de junho de 2020) 

• 16h – Para entender a Filosofia  

Platão e o Mundo das Ideias (parte 2) (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no Canal 
do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A FILOSOFIA em seu 8º episódio tem a honra e o 
prazer de convidar a todas e todos para um debate com o tema: Platão e o Mundo das 
Ideias (parte 2), com os professores Zilas Nogueira, Felipe Santos (Fifo) e 
contextualização histórica com o prof. Fabiano Duarte. 

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 

Atividade de Geografia _ professora Sheyla Macedo 

 



AGENDA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS  

DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2020. 

 

3º ano de Meio Ambiente 

 

Segunda-feira (15 de junho de 2020) 

 

• 17h – Questões Ambientais na Sociedade 

TECNOLOGIAS SOCIAIS: experiências agroecológicas em Alagoas  (Transmissão 
ao vivo pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa QUESTÕES AMBIENTAIS NA SOCIEDADE em seu 7º episódio tem a 
honra e o prazer de convidar a todas e todos para um debate sobre TECNOLOGIAS 
SOCIAIS: experiências agroecológicas em Alagoas com o gestor ambiental Igor 
Henrique Araújo mais comentários de Rennisy Cruz (Bela) e José Roberto Galdino (Ró).  

 

Orientações para a atividade 

 

Você sabe o que são tecnologias sociais? Já ouviu falar em agroecologia? Esses temas 
serão discutidos na live de hoje. Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações, 
pesquise sobre o assunto.  

 

Terça-feira (16 de junho de 2020) 

 

• 16h – Para entender o Brasil  

Processo de independência e o I Reinado (Brasil Império 1ª parte) (Transmissão ao 
vivo pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER O BRASIL em seu 10º episódio tem a honra e o prazer 
de convidar a todas e todos para um debate com o tema: Processo de independência e o I 
Reinado (Brasil Império 1ª parte), com os historiadores Matheus Carlos e Fabiano Duarte 
e participação especial do Professor Moacir Gama. 

 

 



Orientações para a atividade 

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

 

Quarta-feira (17 de junho de 2020) 

 

• 15h – Para entender a Sociologia  

PODER, POLÍTICA E ESTADO (1ª parte – ILUMINISMO) (Transmissão ao vivo 
pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A SOCIOLOGIA em seu 6º episódio tem a honra e o 
prazer de convidar a todas e todos para um debate com o tema: PODER, POLÍTICA E 
ESTADO (1ª parte – ILUMINISMO), com os sociólogos Paulo Aparecido, Wanessa 
Vieira e Thiago Bianchetti.  

Orientações para a atividade 

Você sabe o que é o Iluminismo? 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. 

 

• 16h – Releitura Leia Mulheres Marechal Deodoro  

“Holocausto brasileiro”, de Daniela Arbex, e a luta antimanicomial no Brasil 
(Transmissão ao vivo pelo Instagram @leiamulheresmd) 

 

Live com a psicóloga Renata Guerda sobre o livro Holocausto Brasileiro, de Daniela 
Arbex. 

 

Orientações para a atividade 

 

Você sabe o que é luta antimanicomial?  

O livro “Holocausto Brasileiro”, da jornalista brasileira Daniela Abex, traz uma 
importante denúncia sobre um episódio pouco conhecido na história do Brasil: a morte 
de mais de sessenta mil pessoas no Hospital Colônia, em Minas Gerais.  

O livro reforça a importância da luta antimanicomial ao denunciar que, na verdade, os 
hospitais psiquiátricos, historicamente, funcionaram como espaços para os quais eram 
mandadas as pessoas que não se enquadravam nos padrões sociais de sua época: mulheres 
que se recusavam a casar com os maridos escolhidos pela família, mulheres que 



engravidavam fora do casamento, mulheres que brigavam para ter acesso à herança que 
lhes pertencia... Também eram enviados para os hospitais psiquiátricos, homens que 
fossem encontrados nas ruas sem documento, dentre tantas outras arbitrariedades... 

 

Pesquise sobre luta antimanicomial, tente conhecer a alagoana Nise da Silveira, referência 
brasileira na luta antimanicomial. 

Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações, pesquise sobre o assunto abordado 
e leia a obra de Daniela Arbex. 

 

Quinta-feira (18 de junho de 2020) 

• 16h – Para entender a Filosofia  

Platão e o Mundo das Ideias (parte 2) (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no Canal 
do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A FILOSOFIA em seu 8º episódio tem a honra e o 
prazer de convidar a todas e todos para um debate com o tema: Platão e o Mundo das 
Ideias (parte 2), com os professores Zilas Nogueira, Felipe Santos (Fifo) e 
contextualização histórica com o prof. Fabiano Duarte. 

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 Dario Nicacio (continuação) 

Atividade de Língua Portuguesa _ professor Glaudistone Ferreira 

Atividade de Química _ professor Mauro Gomes (apenas para o 3B) 

 

 



AGENDA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS  

DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2020. 

 

4º ano de Meio Ambiente 

 

Segunda-feira (15 de junho de 2020) 

 

• 17h – Questões Ambientais na Sociedade 

TECNOLOGIAS SOCIAIS: experiências agroecológicas em Alagoas  (Transmissão 
ao vivo pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa QUESTÕES AMBIENTAIS NA SOCIEDADE em seu 7º episódio tem a 
honra e o prazer de convidar a todas e todos para um debate sobre TECNOLOGIAS 
SOCIAIS: experiências agroecológicas em Alagoas com o gestor ambiental Igor 
Henrique Araújo mais comentários de Rennisy Cruz (Bela) e José Roberto Galdino (Ró).  

 

Orientações para a atividade 

 

Você sabe o que são tecnologias sociais? Já ouviu falar em agroecologia? Esses temas 
serão discutidos na live de hoje. Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações, 
pesquise sobre o assunto.  

 

Terça-feira (16 de junho de 2020) 

 

• 16h – Para entender o Brasil  

Processo de independência e o I Reinado (Brasil Império 1ª parte) (Transmissão ao 
vivo pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER O BRASIL em seu 10º episódio tem a honra e o prazer 
de convidar a todas e todos para um debate com o tema: Processo de independência e o I 
Reinado (Brasil Império 1ª parte), com os historiadores Matheus Carlos e Fabiano Duarte 
e participação especial do Professor Moacir Gama. 

 

 



Orientações para a atividade 

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

 

Quarta-feira (17 de junho de 2020) 

 

• 15h – Para entender a Sociologia  

PODER, POLÍTICA E ESTADO (1ª parte – ILUMINISMO) (Transmissão ao vivo 
pelo YouTube, no Canal do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A SOCIOLOGIA em seu 6º episódio tem a honra e o 
prazer de convidar a todas e todos para um debate com o tema: PODER, POLÍTICA E 
ESTADO (1ª parte – ILUMINISMO), com os sociólogos Paulo Aparecido, Wanessa 
Vieira e Thiago Bianchetti.  

Orientações para a atividade 

Você sabe o que é o Iluminismo? 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. 

 

• 16h – Releitura Leia Mulheres Marechal Deodoro  

“Holocausto brasileiro”, de Daniela Arbex, e a luta antimanicomial no Brasil 
(Transmissão ao vivo pelo Instagram @leiamulheresmd) 

 

Live com a psicóloga Renata Guerda sobre o livro Holocausto Brasileiro, de Daniela 
Arbex. 

 

Orientações para a atividade 

 

Você sabe o que é luta antimanicomial?  

O livro “Holocausto Brasileiro”, da jornalista brasileira Daniela Abex, traz uma 
importante denúncia sobre um episódio pouco conhecido na história do Brasil: a morte 
de mais de sessenta mil pessoas no Hospital Colônia, em Minas Gerais.  

O livro reforça a importância da luta antimanicomial ao denunciar que, na verdade, os 
hospitais psiquiátricos, historicamente, funcionaram como espaços para os quais eram 
mandadas as pessoas que não se enquadravam nos padrões sociais de sua época: mulheres 
que se recusavam a casar com os maridos escolhidos pela família, mulheres que 



engravidavam fora do casamento, mulheres que brigavam para ter acesso à herança que 
lhes pertencia... Também eram enviados para os hospitais psiquiátricos, homens que 
fossem encontrados nas ruas sem documento, dentre tantas outras arbitrariedades... 

 

Pesquise sobre luta antimanicomial, tente conhecer a alagoana Nise da Silveira, referência 
brasileira na luta antimanicomial. 

Assista à transmissão ao vivo, faça as suas anotações, pesquise sobre o assunto abordado 
e leia a obra de Daniela Arbex. 

 

Quinta-feira (18 de junho de 2020) 

• 16h – Para entender a Filosofia  

Platão e o Mundo das Ideias (parte 2) (Transmissão ao vivo pelo YouTube, no Canal 
do Professor Fabiano Duarte). 

 

O programa PARA ENTENDER A FILOSOFIA em seu 8º episódio tem a honra e o 
prazer de convidar a todas e todos para um debate com o tema: Platão e o Mundo das 
Ideias (parte 2), com os professores Zilas Nogueira, Felipe Santos (Fifo) e 
contextualização histórica com o prof. Fabiano Duarte. 

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 Políticas Públicas e Legislação Ambiental _ professor José Jenivaldo de 
Melo 

Atividade de Língua Espanhola _ professoras Ana Neri Tenório e Talita Gonçalves 
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