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Discente:

" Ninguém passa pela jornada terrestre sem experimentar o cerco da ignorância e da imperfeição humana".

SISTEMA DE ENSINO CENTRADO NO COLETIVO

Os Grupos aqui descritos emergiram a partir de sorteio em sala de aula, além da
forma que serão avaliados no 1º bimestre também fora feita por sorteio. Ressalta-se
a importância de estabelecermos linhas de raciocínio que oportunize ações coletivas,
de modo que todos os envolvidos possam usufruir do espaço igualmente, sem
distinção. O intuito maior é a colaboração para a vida, com vistas em procedimentos
que intensifiquem a busca por novos conhecimentos.

GRUPOS DE RECURSOS PESQUEIROS – 1º BIMESTRE
1) Grupo de Atividades:
João Marcelo de Sousa Silva (20161077030033)
Geisa Larissa Lima de Souza (20161077030010)
Marcos Antonio Santos de Oliveira Junior (20161077030054)
Isaac Marcelino de Souza (20161077030044)
Avaliação ocorrerá em dois momentos:
1. ATIVIDADE para o dia 29/06/2017 – durante a entrada do docente na sala (não
será aceito em outro horário).
2. ATIVIDADE para o dia 21/07/2017 - durante a entrada do docente na sala (não
será aceito em outro horário).
Cada atividade tem valor igual a 100, sendo 70 individualmente (o que o educando
conseguiu desenvolver “sozinho”) e 30 coletivo (depende do comprometimento de
todos). Em seguida, somarei os valores de lanço no sistema como a média aritmética
dessas notas.
2) Grupo de Seminários:

Amanda Cristina Queiroz Rodrigues (20161077030053)
Gabriele Melo de Farias (20161077030036)
Jean Carlos de Almeida Costa (20151077030346)
Meriele Raana Damasceno Queiroz (20161077030012)
Avaliação ocorrerá em dois momentos:
1. SEMINÁRIO para o dia 30/06/2017 – durante essa avaliação os educandos terão
que se atentar aos seguintes procedimentos: organização das informações (exposição
no quadro), explicação correta das questões solicitadas, clareza na explicação,
distribuição das questões, tempo de resolução, apresentação de algo relacionado ao
curso, criatividade, integração com o público e entre os componentes do Grupo.
2. SEMINÁRIO para o dia 21/07/2017 - durante essa avaliação os educandos terão
que se atentar aos seguintes procedimentos: organização das informações (exposição
no quadro), explicação correta das questões solicitadas, clareza na explicação,
distribuição das questões, tempo de resolução, apresentação de algo relacionado ao
curso, criatividade, integração com o público e entre os componentes do Grupo.
Cada seminário tem valor igual a 100, sendo 70 individualmente (o que o educando
conseguiu desenvolver “sozinho”) e 30 coletivo (depende do comprometimento de
todos). Em seguida, somarei os valores de lanço no sistema como a média aritmética
dessas notas. Saliento que não há obrigatoriedade de todos participarem no primeiro
seminário. Contudo, os que tiverem oportunidade no primeiro, deve ser substituído no
segundo seminário.

3) Testes:
Arlencleia Araújo do Nascimento (20161077030004)
Alane Suama Rodrigues Silva (20161077030028)
Emilly Jucially de Lima Camilo (20161077030062)
Italo Isaac Pereira do Nascimento Prearo (20161077030056)
Avaliação ocorrerá em dois momentos:
1. TESTE para o dia 30/06/2017 – ocorrerá nos primeiros horários da tarde (turno
inverso).
2. TESTE para o dia 21/07/2017 – ocorrerá nos primeiros horários da tarde (turno
inverso).
Cada teste tem valor igual a 100, sendo 70 individualmente (o que o educando
conseguiu desenvolver “sozinho”) e 30 coletivo (depende do comprometimento de

todos). Em seguida, somarei os valores de lanço no sistema como a média aritmética
dessas notas.

4) Prova:
Daniel Henrique de Melo Bezerra (20151077030206)
Emanoel Geider Nascimento da Silva (20161077030048)
Josiele da Silva Camara (20161077030031)
Uyllyane Maria Lopes da Costa (20161077030065)
Avaliação ocorrerá apenas num único momento:
1. PROVA para o dia 21/07/2017 – ocorrerá nos primeiros horários da tarde (turno
inverso).
A prova tem valor igual a 100, sendo 70 individualmente (o que o educando conseguiu
desenvolver “sozinho”) e 30 coletivo (depende do comprometimento de todos). Em
seguida, somarei os valores de lanço no sistema.

GRUPOS DE QUÍMICA – 1º BIMESTRE
1) Grupo de Atividades:
Dilce Andrielly Fernandes dos Santos (20161077040019)
Elâine Siqueira dos Santos (20151077040368)
Larissa Helen de Oliveira (20161077040008)
Leticia Soares de Azevedo (20161077040007)
Maria Eduarda Massena da Silva (20161077040010)
Maria Irene das Chagas Morais (20161077040018)
Noemy Luene Guimaraes da Silva (20151077040015)
Avaliação ocorrerá em dois momentos:
1. ATIVIDADE para o dia 29/06/2017 – durante a entrada do docente na sala (não
será aceito em outro horário).
2. ATIVIDADE para o dia 19/07/2017 - durante a entrada do docente na sala (não
será aceito em outro horário).
Cada atividade tem valor igual a 100, sendo 70 individualmente (o que o educando
conseguiu desenvolver “sozinho”) e 30 coletivo (depende do comprometimento de

todos). Em seguida, somarei os valores de lanço no sistema como a média aritmética
dessas notas.

2) Grupo de Seminários:
Gabriel Araujo da Silva (20161077040012)
Israel Marques de Morais (20151077040112)
Izaque Mateus Vasconcelos Souza (20161077040027)
Jairton Ederson Silva de Carvalho (20151077040201)
Jorge Vinicius Teodosio Sousa (20161077040005)
Kawanny Vitoria Araujo de Souza (20161077040013)
Talita da Silva Rocha (20161077040017)
Victoria Karoline Gomes de Oliveira Silva (20161077040011)

Avaliação ocorrerá em dois momentos:
1. SEMINÁRIO para o dia 29/06/2017 – (turno inverso – dois últimos horários da
tarde) durante essa avaliação os educandos terão que se atentar aos seguintes
procedimentos: organização das informações (exposição no quadro), explicação
correta das questões solicitadas, clareza na explicação, distribuição das questões,
tempo de resolução, apresentação de algo relacionado ao curso, criatividade,
integração com o público e entre os componentes do Grupo.
2. SEMINÁRIO para o dia 19/07/2017 - durante essa avaliação os educandos terão
que se atentar aos seguintes procedimentos: organização das informações (exposição
no quadro), explicação correta das questões solicitadas, clareza na explicação,
distribuição das questões, tempo de resolução, apresentação de algo relacionado ao
curso, criatividade, integração com o público e entre os componentes do Grupo.
Cada seminário tem valor igual a 100, sendo 70 individualmente (o que o educando
conseguiu desenvolver “sozinho”) e 30 coletivo (depende do comprometimento de
todos). Em seguida, somarei os valores de lanço no sistema como a média aritmética
dessas notas. Saliento que não há obrigatoriedade de todos participarem no primeiro
seminário. Contudo, os que tiverem oportunidade no primeiro, deve ser substituído no
segundo seminário.

3) Testes:

Aline Evellyn do Nascimento Oliveira (20161077040009)
Ana Clézia dos Santos Mulatinho (20161077040032)
Erika Leticia Varela Mendonca (20161077040034)
Jonathan Luiz Coutinho da Silva (20161077040015)
Miqueas Tomaz Alves (20161077040025)
Reuel Diadson do Nascimento Oliveira (20161077040002)
Sâmia Soares de Azevedo (20151077040333)
Vitoria Elle da Costa (20151077040325)
Avaliação ocorrerá em dois momentos:
1. TESTE para o dia 30/06/2017 – ocorrerá nos primeiros horários da tarde (turno
inverso).
2. TESTE para o dia 20/07/2017 – ocorrerá nos últimos horários da tarde (turno
inverso).
Cada teste tem valor igual a 100, sendo 70 individualmente (o que o educando
conseguiu desenvolver “sozinho”) e 30 coletivo (depende do comprometimento de
todos). Em seguida, somarei os valores de lanço no sistema como a média aritmética
dessas notas.

4) Prova:
Agnes Adália Dantas Valentim (20151077040120)
Fabricio Pereira da Silva Filho (20161077040028)
Francisco Mozaniel da Silva Rodrigues (20161077040029)
Isis Marcelino de Souza (20161077040004)
Lívia Cortês Oliveira (20161077040003)
Paula Ranielle de Barros Brazão (20161077040021)
Randson Rangel da Silva (20161077040022)
Sarah Eloísa Ferreira de Alcântara (20161077040001)

Avaliação ocorrerá apenas num único momento:
1. PROVA para o dia 20/07/2017 – ocorrerá nos últimos horários da tarde (turno
inverso).

A prova tem valor igual a 100, sendo 70 individualmente (o que o educando conseguiu
desenvolver “sozinho”) e 30 coletivo (depende do comprometimento de todos). Em
seguida, somarei os valores de lanço no sistema.

CONTEÚDOS
Os conteúdos solicitados serão aqueles apresentados em sala de aula, levando
em consideração as questões distribuídas para o GRUPO DE ATIVIDADES, além dos
exercícios disponibilizados pelo docente. É importante o estudo durante todo o
bimestre, pois os acúmulos de informações podem gerar notas desagradáveis.
Quaisquer dúvidas, vejam o PLANO DE ENSINO do docente de Matemática, que
explica todos os conteúdos a serem abordados no decurso do bimestre.

EDUCANDOS QUE ESTÃO SEM GRUPO
•

Peço-lhes que entrem em contato comigo URGENTEMENTE, para tratarmos do
assunto.

RECURSOS PESQUEIROS
Alicia Barbosa do Nascimento (20141077030314)
Gilliany Martins da Silva (20141077030063)
Lucileide Juliao Galvao (20141077030608)
Luiz Eduardo Oliveira Moura (20141077030470)
Taynah Câmara Araújo (20141077030055)
QUÍMICA

Luana Elen das Chagas Veloso (20131077040118)

CENTRO DE APRENDIZAGEM (ORIENTAÇÕES)
•

Vejam a minha disponibilidade que inseri no SUAP e organizem-se para termos
o Centro de Aprendizagem como fonte de orientação.

