FICHA DE INSCRIÇÃO DO
SIMPÓSIO
Grupo: Artístico
Sala: 1º ano A

Professor Orientador: Valdir
Disciplina: Artes

Integrantes do grupo:
Aline Beatriz Nº 01
Estevan Ferreira º 08
Julia da Silva Nº 16
Maria Vitoria Nº 26
Rebeca Vitoria Nº 35

O grupo do 1º ano A responsável pela apresentação artística do
Simpósio 2019 irá realizar uma peça teatral defendendo a ideia de
que para executar uma invenção científica e para revolucionar algo
deve-se romper a barreira do senso comum. Baseando as ideias
defendidas na biografia de importantes cientistas e inventores como
Santos Dumont, Charles Darwin, Albert Einstein e nossa maior
referência Hedy Lamarr.

Etec Gino Rezaghi
Inscrição Simpósio Com-Ciência 2019
Grupo: Organização
Sala: 1ª
Professor Orientador: Márcio
Disciplina: Português

Integrantes: Bianca Galindo Campos, Eric Carvalho Santos, Vitória Alves de Paula Barbosa,
Samara Rodrigues Oliveira e Rafael José Ferreti.

Estamos ajudando organizar os grupos na sala para obter um bom resultado da nossa classe
em geral. A organização está trabalhando para ajudar a esclarecer dúvidas e cobrar as
atividades que devem ser executadas. Sobretudo, nos colocamos sempre à disposição de
todos os grupos.
Deixamos cada integrante responsável por cada grupo do simpósio com intuito de dividir suas
tarefas e facilitar nosso trabalho, recolhemos as fichas todas as quintas para não ter risco de
atrasar, e fazemos algumas reuniões para saber como está o andamento de cada grupo, para
darmos nossas críticas e idéias, e para ajudarmos na produção de seus conteúdos.

Faltaram referências
Detalhar conteúdo

Etec Gino Rezaghi.
Inscrição Simpósio Con-Ciência 2019.
Grupo: Painel 1
Sala: 1 A
Professor Orientador: Écio.
Disciplina: Geografia.
Integrantes:
Matheus Domingos
William Wallace
João Vítor
Kauan Mateus
Otávio Santana
Após alguns dias do anúncio do tema do simpósio, “Ciência
comum e seus erros”, foram divididos os grupos entre os
alunos do segundo ano A, e desde então o grupo do painel 1
vem realizando pesquisas e discussões sobre o subtema que
nos foi dado, “Leonardo da Vinci”.
Referente às ideias para o painel já temos algumas, porém
estamos fazendo teste para ver qual se adapta melhor ao tema.
E com as nossas ideias e as pesquisas já feitas, temos como
objetivo passar conhecimento sobre o pintor e assim retratar
através do painel e se baseando em suas obras.

Vem realizando pesquisas e discussões sobre o subtema que
nos foi dado, ‘Leonardo da Vinci’
referente as ideias para o painel já temos algumas em mente e
pensando na possibilidade de outras, porem estamos
discutindo entre o grupo qual ideia vai encaixar melhor ao
painel e ao tema.
E com nossas ideias e as pesquisas já feitas, temos como
objetivo passar conhecimento sobre o pintor e assim retratar
através do painel
(www.ebiografia.com) site de onde pegamos sua bibliografia

Faltaram referências
Detalhar conteúdo

Etec Gino Rezaghi.
Inscrição Simpósio Con-Ciência 2019.

Grupo: Painel 2.
Sala: 1 A

Professor Orientador: Écio.
Disciplina: Geografia.

Integrantes: Jamilly Cosma da Conceição Araújo; Lucas Landiva; Mayara Alves de
Oliveira; Matheus Henrique; Warlen Cardozo dos Anjos.

Após alguns dias do anúncio do subtema, "Da Vinci contra os mitos de seu tempo", o
grupo painel 2 vem fazendo pesquisas e discutindo ideias entre si.
Ainda não temos uma ideia que seja fixa e estamos trabalhando nessa questão,
vamos nos reunir com o grupo do painel 1 para discutir sobre o que será abordado em
ambos os painéis, evitando que os assuntos dos grupos se colidam posteriormente.
Concluindo, o objetivo. Buscamos ser diretos e claros de uma forma que seja de um
bom entendimento para todos que observarem.

Faltaram referências
Detalhar conteúdo

Etec Gino Rezaghi
Inscrição do Simpósio Con-Ciência 2019

Grupo: Simpósio 2
Sala: 1 Ano A

Professor Orientador: Adriana
Disciplina: Matemática

Integrantes:
Priscila Raiane
Luiza Ribeiro
Marcos Estevo
Anne Caroline
Gabriel Silva

Após alguns dias do anuncio do tema do simpósio “Senso comum e seus erros” foram divididos
os alunos do 1 Ano A, e desde então o grupo do Simpósio 2 vem realizando pesquisas e
discussões sobre o tema, estamos desenvolvendo o conteúdo.
Para finalizar o objetivo do grupo queremos passar a todos o máximo de informações possíveis
de maneira objetiva e de fácil entendimento.

Etec Gino Rezaghi.
Inscrição Simpósio Con-Ciência 2019.

Grupo: Video.
Sala: 1° A

Professor Orientador: Wagner.
Disciplina: Filosofia.

Integrantes: Arthur Ruan Siqueira Andrade Barros, Matheus Eduardo Martins De Magalhães,
João Gabriel de Souza Matos, Isabela Ferreira Moreira e Kaynã Costa Aguiar
Após alguns dias do anúncio do tema do simpósio, “Senso comum e seus erros” foram
divididos os grupos entre os alunos do primeiro ano A, e desde então o grupo do vídeo vem
realizando pesquisas e discussões sobre o subtema que nos foi dado, “Certeza cientifica: só sei
que nada sei ”.
Quanto a ideias para o vídeo em si, não possuímos nenhuma que seja fixa, uma vez que o
anúncio do tema é muito recente.
E para finalizar, o objetivo grupo. Queremos passar para todos aqueles que virem o vídeo o
máximo de informação possível de maneira objetiva e de fácil entendimento.

Etec Gino Rezaghi
Inscrição Do simpósio Con-Ciência 2019

Grupo: Debate
Sala: 1°A
Professor Orientador: Márcio
Disciplina: Português
Integrantes: Kemilly Nascimento de Lima,
Maria Eduarda Brutscher, Linda Clara Pazin,
Matheus Pinheiro e Denis Willian

Após alguns dias do anúncio e da separação de
temas do simpósio deste ano: "Senso comum
vs Conhecimento científico", ocorreu a
distribuição dos subtemas que devem ser
apresentados, ensinados e defendidos por

cada grupo. O intuito do grupo do debate do
primeiro ano A, que defende a supremacia do
conhecimento científico devido ao seu caráter
sistemático e pesquisar profundamente sobre
o que este irá defender como um todo, o
oposto dele, o fundamento, as falhas e acertos
de ambos, além de procurar recursos de peso,
citações coerentes e que os auxiliem na melhor
argumentação possível, baseando-se na linha
de raciocínio de grandes filósofos e cientistas
para que haja uma discussão completamente
saudável e sem o intuito de ofender nenhum
dos lados em questão.

Algumas das nossas referências bibliográficas
iniciais:
• http://www.ambitojuridico.com.br/site/in
dex.php?n_link=revi
sta_artigos_leitura&artigo_id=7875

• https://www.google.com/amp/s/www.tod
amateria.com.br/senso-comum/amp/
• http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/10
30/1088
• https://journals.openedition.org/pontourb
e/359

