
Etec Gino Rezaghi.   

Inscrição simpósio Con-Ciência 2019.   

   

Grupo: Artístico   

Sala: 1 ano C   

   

Professor Orientador: Valdir  Disciplina: 

artes Integrantes:   

Julia c de castro farias.   

Rhafhael A. V. da Silva.  

Giovana da S. Soares. Kamilly 

Vitoria Ramos.   

Giovanna S. Lucena.   

   

Após algumas semanas de trabalho e  de pesquisas o Grupo decidiu retratar o 

tema da ciencia vs o senso comum com um teatro roteiro já parcialmente quase 

pronto apresentaremos uma previa no dia 26/04 aos professores, nossa ideia vai 

retratar um pouco sobre o senso comum mas iremos focar mais na ciencia e 

deixar um pouco a linguagem do cotidiano de que ai so um chazinho melhora de 

lado e vamos mostrar que sem a ajuda da ciencia fica muito vago a ideia de cura 

para muitas coisas doenças e etc. Tentamos ser criativos e passar uma ideia 

bastante clara quanto ao tema.  

  



ETEC Gino Rezaghi    

Inscrição simpósio 2019   

   

Grupo: Simpósio 1.   

Sala: 1º C    

   

Professor orientador: Marcio   

Disciplina: Língua Portuguesa e Literatura.   

   

Integrantes: Andrielly Bezerra Ramos   

                    Mariana de Souza Oliveira   

                    Samira Almeida Guilherme   

                    Ana Vitoria Barbosa Chaves   

                    Ingryd  Vitória Valério Leite   

   

   

         Após alguns dias do anúncio do tema do simpósio ‘A ciência comum contra 

a ciência cientifica’, foram separados o tema do Simpósio 1 e 2 ‘A ciência contra 

o empirismo’. Combinamos com o outro grupo para falar um pouco sobre os dois 

temas ou seja ‘A ciência e o  Empirismo’. Nosso grupo irá falar sobre os conceitos 

da ciência,suas classificações e sobre Galileu Galilei, também falaremos sobre 

O empirismo as suas classificacões e John Locke.O nosso objetivo é passar o 

máximo de todo o nosso conhecimento sobre esse determinado assunto para 

que público possa compreender.   

Nossas referências  :  

https://www.pucsp.br/pos/cesima/schenberg/alunos/ 

marizabatista/Racionalismo%20em%20Descartes.ht m  

http://files.professoragiselemasson.webnode.com.br/ 

200000251-4309644037/O%20empirismo%20de%20J 

ohn%20Locke.pdf  



http://www.wfsj.org/course/pt/pdf/mod_5.pdf 

http://wwwp.feb.unesp.br/jcandido/metodologia/Apo 

stila/CAP01PG.pdf  

http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/bibli 

oteca/acervo/producao-academica/002735364.pdf 

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Locke  

  

  



Etec Gino Rezaghi. 

Inscrição Simpósio Senso Comum vs Ciência 2019. 

Grupo: Debate. 

Sala: 1°C 

Professor Orientador: Alisson. 

Disciplina: História. 

Integrantes:  

Édyla Vitória Oliveira de Araújo; 

Nicole Machado Neri; 

Matheus Filipe nascimento da Silva; 

Rafael Alves Milaski; 

Wemerson rafael lins santos. 

   Após alguns dias do anúncio do tema do simpósio, “Senso comum vs Ciência”, 

foram divididos os grupos entre os alunos do primeiro ano C, e desde então o 

grupo do debate vem realizando pesquisas e discussões sobre o subtema que 

nos foi dado, “Ciência contra empirismo”. 

   Por enquanto, o grupo ainda está se organizando e tentado formular perguntas 

boas e argumentos verdadeiramente válidos, foi dividido o subtema em tópicos 

para os integrantes do debate para que assim cada um estude e passe para o 

restante oque ele pode tirar disso e ideias para o debate. 

      Foram realizadas reuniões pelo grupo, já foi discutido o tema, e já está feita 

introdução e perguntas para o debate que ocorrerá 

Vou citar abaixo, fontes que estão sendo usadas pelo grupo para estudar e preparar 

nossas falas. 

Citações de referência: 



  https://journals.openedition.org/pontourbe/359 

https://www.ebah.com.br/content/ABAAAAzNEAG/senso-comum-ciencia 

Também estamos utilizando PDFs como forma de pesquisa e assistindo a vídeos sobre 

o assunto. 

             
  



Etec Gino Rezaghi.   

Inscrição Simpósio Con-Ciência 2019   

   

Grupo: Organização    

Sala: 1°C   

   

Professor Orientador: Márcio    

Disciplina: Língua Portuguesa    

   

Integrantes:    

Fernanda Fortunato    

Yonara Beatriz Souza   

Sthefany Barbosa    

Maria Eduarda de Morais    

   

       

Nosso objetivo:   

Nosso objetivo é fazer com que a nossa sala em si, se mantenha unida, fazer 

com que haja empenho e força de vontade com os integrantes de cada grupo, 

manter a organização e disciplina, ajudar cada grupo com dificuldades e dúvidas 

e mostrar conhecimento no decorrer dos acontecimentos.       

É fazer que cada aluno mostre seu potencial e assim mostra que somos capazes 

de fazer o nosso primeiro simpósio da melhor forma possível.    

E assim mostrar que nós do 1ºc somos capazes!    

Cronograma :    

-Ajudamos o grupo do debate em pesquisas  

-Ajudamos os grupos do painel com os materiais necessário  

-Ajudamos os grupos do simpósio em pesquisas   
-Ajudamos o pessoal do Artístico com o cenário e com o lugar de treinamento 

da peça!    

  



Etec Gino Rezaghi.  

Inscrição Simpósio Con-ciência 2019.  

  

Grupo: Painel 1.  

Sala: 1° ano C.  

  

Professor Orientador: Valdir.  

Disciplina: Artes.  

  

Integrantes: Kamille Rocha de Oliveira.  

                    Herica da Silva Bithencourt.    

                    Emily Vitória da Silva Toledo.    

                    Pamela Oliveira Silva.  

                    Samira Angelozzi Felix.  

  

O tema estabelecido para o painel 1 é “Bauhaus contra o senso comum de fazer 

por fazer sem estudo ou análise”. Com este tema proposto o painel 1 vem 

realizando pesquisas, discussões e tendo o auxílio de livros, sendo um desses 

livros como maior referência: ABC da Bauhaus e o painel1 também já tirou 

dúvidas com uma professora de design e arquitetura chamada Mariana que já 

trabalhou na ETEC de Tupã que fica aqui mesmo no Brasil, assim tendo como 

auxílio, com isso, o painel 1 com suas ideias já prontas e suas referências já 

vem colocando em prática e deixando tudo pronto para o dia de entrega dos 

painéis, ou seja, já possuindo ideias aptas o suficiente para ser colocadas em 

prática, enfim nosso objetivo é mostrar o conteúdo que queremos transmitir no 

painel de uma maneira clara e objetiva para o fácil entendimento do público.  

  

  

  

  



Etec Gino Rezaghi   

Inscrição para o simpósio 2019  

  

Grupo: Painel 2  

Classe: 1ºAno C  

  

Profº  Orientador: Valdir  

Disciplina aplicada: Artes  

Integrantes:    Nikolas  

                       Breno  

                       Luiz  

                       Ryan Oliveira  

                       Wallace  

   

  

  

Dias depois do anuncio do tema para o simpósio, ‘’Bauhaus contra o senso 

comum de fazer sem estudos ou análise’’ o Grupo do Painel 2 vem se reunindo 

com reuniões para ter idéias da forma que iremos introduzir nossas informações 

o tema no painel. Estamos cientes das dificuldades que vamos ter mas vamos 

dar o nosso melhor para que o público consiga ter um bom entendimento, e para 

isso estamos realizando pesquisas para sair um bom trabalho.  

  

Bibliografia: https://www.todamateria.com.br/escola-de-bauhaus/  

  

                        

                          
  



Etec Gino Rezaghi  

Sala: 1°Ano C  

Tema: Simpósio 2    

Aluno represente: Nicole Melo    

Professor(a) representante: Thelma  

Disciplina: Química  

Alunos coordenadores: Júlia Castro    

Integrantes:   

Radja Velhegas  

Júlia Castro     

Raissa Alves     

Nicole Melo     

Thayssa Souza  

  

    Nós do simpósio 2 realizamos as pesquisas e montamos uma apresentação 

de como vamos fazer, fizemos uma reunião e discutimos sobre o tema empirismo 

e um pouco da ciência para que possamos fazer uma explicação melhor para o 

público. Além do mais, conversamos com o Simpósio 1 para que podemos 

separar os temas para apresentar.   

  

Site: https://www.significados.com.br/empirismo/  

  



Etec Gino Rezaghi  

Inscrições simpósio 2019  

Grupo Vídeo   

Sala 1° ano C  

Professor Orientador: Marcio   

Disciplina: Língua português  Integrantes:  

Carlos Eduardo Bento Rodrigues   

Thayssa de Souza Duarte  

Ryan Venancio De Oliveira  

Guilherme Oliveira Dos Santos   

Analice da Silva Santos     

  

    Após o tema proposto “Só sei que nada sei “ a nós do grupo vídeo, foram dado 

o início a pesquisas sobre o mesmo, com muitas ideias levantadas conseguimos 

dar inicio a um roteiro onde poderíamos mostras não apenas o tema dado, mas 

também o tema do  simpósio “senso comum e ciência” onde no vídeo mostramos 

o senso comum com digamos “mitos da sociedade” estamos fazendo o máximo 

para que quando o vídeo for exibido o publico tenha total entendimento do tema.  

  

Site : https://www.culturagenial.com/frase-so-sei-que-nada-sei/  
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