
Etec Gino Rezaghi.  

Inscrição Simpósio Con-Ciência 2019.  

  

Grupo: Vídeo.  

Sala: 2°A  

  

Professor Orientador: Valdir.  

Disciplina: Artes.  

  

Integrantes: Diego Holanda Targino  

Victor Pereira de Sousa  

Kauã Eduardo S. R. do Santos  

Vinicius Guilger Ribeiro  

Juan Luís   

  

Desde a anunciação do tema do simpósio, após a separação dos grupos, nós, o grupo do vídeo, estamos 

trabalhando de forma para que possamos transmitir a melhor mensagem que ''Ciência Vs Senso 

comum'' nos oferece, cuja as nossas ideias sobre o tema determinam. Contudo, também estamos 

desenvolvendo novas técnicas em relação a Edição e filmagem, para atingirmos o objetivo proposto 

pelo grupo. Grato; Grupo do Vídeo 2°A.  

Nós iremos fazer um video que demonstre de forma implicita, em determinadas situações, a forma nas 

quais são, ou era, utilizada a ciencia e o senso comum.  

Como referencia, enbasamento no formato de séries e filmes  

  



Gino Rezaghi  

Inscrição Simpósio con-ciência 2019  

Grupo: Simpósio 2  

Sala: 2° A  

Professor orientador: Ecio  

Disciplina: Geografia   

Integrantes:  

 Augusto de Souza Santos  

Bianca de Jesus Mota  

Hellen Pereira Braga  

Patrícia Vitória da Silva Santos  

Victor Marques Gonçalves   

  

Após algumas semanas do tema do simpósio (senso comum vs conhecimento científico) ser divulgado, o 

2A se dividiu em grupos e desde então o simpósio 2 tem realizado pesquisas sobre o tema proposto: “O 

valor do empirismo para a ciência”.  

O objetivo do grupo é apresentar as idéias de forma concreta, relatando de modo coeso o que foi 

estudado. Tendo como foco principal o filósofo inglês John Locke, considerado um dos mais importantes 

filósofos empiristas.  

  



Etec Gino Rezaghi  

  

  

Inscrição Simpósio con-ciência 2019  

  

Grupo: Painel 2  

  

Sala: 2° A  

  

Professor orientador: Wagner Alves  

Disciplina: Filosofia/Sociologia  

  

Integrantes:  

Alexsandra Farias Rodrigues  

Guilherme Silva da Cruz  

Kaylany Gênova Matos   

Valéria Ribeiro dos Santos  

Yago Oliveira de Souza  

  

   

  Após algumas semanas do anúncio do tema Simpósio, “Senso comum x Conhecimento científico”, 

foram divididos os grupos entre os alunos do 2° A, desde então o grupo do painel 2 vem realizando 

pesquisas e discussões sobre o tema que foi dado, “Fitoterapia do empirismo á ciência”  

O objetivo de nosso grupo é passar para todos àqueles que virem o painel o máximo de informações 

possível de maneira crítica, objetiva e de fácil entendimento.  

  

  

  



Etec Gino Rezaghi. 

Inscrição Simpósio Con-Ciência 2019. 

 

Grupo: Organização. 

Sala:  

 

Professor Orientador: Alesson. 

Disciplina: História 

 

Integrantes: Isabela de Lima Toledo 

Lucas da Cruz Silva 

Lucas Gomes da Silva  

Natália Gomes de Araújo 

Ramon Pamponet Barbosa da Silva 

 

Após algumas semanas do anúncio do tema do simpósio "senso comum X conhecimento 

científico", foram separados os grupos entre os alunos do 2°A.  

Desde então a organização dividiu os membros da equipe para que cada um ajude com 

um grupo específico, sem deixar de ajudar a sala como um todo. 

Com o decorrer dos dias, o grupo 'organização' do 2°A, terá como objetivo auxiliar, 

ouvir e opinar sobre as diversas idéias dos grupos; Teremos como principal objetivo 

ajudar os grupos a mostrarem o melhor de si, fazendo um trabalho claro e objetivo, 

estando sempre á disposição para tirar dúvidas e/ou auxiliar com a execução de suas 

idéias. 

  



Etec Gino Rezaghi.  

Inscrição Simpósio Con-Ciência 2019.  

   

Grupo: Painel 1  

Sala: 2º A  

   

Professor Orientador: Wagner  

Disciplina: Filosofia/Sociologia.  

   

Integrantes:   

Carol Barcelos de Queiroz  

Gabriel Furusho Nogueira  

Jonas  

Maria Fernandes Nunes  

Thalyson Antonio Santos Dias  

  

Através de pesquisas e conversas, surgiram as ideias que serão colocadas em 

prática no painel. Foi decidido que iremos abordar alguns países que usam a fitoterapia 

(uso de plantas para a medicina) em contraste com países em que o uso de produtos 

farmacêuticos é predominante.  

O grupo do painel 1 tem o objetivo de explicar e ilustrar o tema “fitoterapia do 

empirismo a ciência”. Com base em pesquisas feitas, foi decidido que painel que estará 

focado na clareza da transmissão do tema para o leitor. Tal transmissão ocorrerá 

através dos textos e charges que estarão sendo apresentados de forma clara e 

objetiva. Além de texto e charges, a parte estética do painel apresentará desenhos e 

representações que irão complementar a parte escrita.  

  



Etec Gino Rezaghi.  

Inscrição Simpósio Con-Ciência 2019.  

  

Grupo: Artístico.  

Sala: 2°ano A  

  

Professor Orientador: Alesson.  

Disciplina: História.  

  

Integrantes:   

Alicia Victória n°02  

Daniel Henrique n°06  

Giovanni Dias n°10  

Rodrigo Ferreira n°32  

Vitoria Tomaz n°39  

  

   Após alguns dias do anúncio do tema do simpósio, “Senso comum X Comprovação 

científica”, foram divididos os grupos entre os alunos do segundo ano A, e desde então 

o grupo do Artístico vem realizando pesquisas e discutindo formas de montagens para o 

roteiro que haverá para a criação de um teatro/musical que defenderá a Comprovação 

Científica.  

   Como o tema foi dado recentemente, nossas ideias ainda estão se concretizando, por 

exemplo, já sabemos que o nosso teatro se passará na antiguidade, representando o fim 

do mundo por uma epidemia.  

   E para finalizar, o objetivo grupo, queremos passar para todos aqueles que virem o 

nosso Artístico o máximo de emoção possível de maneira objetiva e de fácil 

entendimento, e tambem fazê-los pensar mais sobre as atitudes tomadas no dia-a-dia.   

   

                         
  



Etec Gino Rezaghi. 

Inscrição Simpósio Con-Ciência 2019. 

 

Grupo: Simpósio 1 

Sala: 2ºA 

 

Professor Orientador: Alesson. 

Disciplina: História. 

 

Integrantes: Grazielly Duarte, Guilherme Mantoanelli, Maria Cláudia, Pedro Henrique e Rodrigo 

Sousa. 

 

          No decorrer dos dias, os integrantes do grupo simpósio 1, 2°A fizeram pesquisas 

sobre o tema “O valor do Empirismo para a Ciência”. O grupo tem o objetivo de relatar 

e transmitir informações concretas para o publico a fim de compreenderem o real 

significado do tema. 

         Para deixar a apresentação mais concreta, o nosso assunto principal será o 

Francis Bacon, um dos principais empiristas da ciência. Mostraremos quais foram as 

suas obras e concepções. 

 

                        

  



Etec Gino Rezaghi   

  

Simpósio 2019 - “O valor do empirismo para a ciência”  

  

Grupo: Mesa Redonda e Debate   

  

Sala: 2ºA  

  

  

INSCRIÇÃO DO GRUPO   

  

Gabriel Jesus Souza - nº 9  

  

Guilherme Santos - nº15  

  

Mariana Salles Rodrigues - nº 25  

  

Nicole Pincelli Winceslau - nº 27  

  

Renan Carvalho Maciel - nº33  

  

Professor(a) Orientador(a): Adriana  

  

Disciplina: Matemática   

  

RELATÓRIO DO GRUPO  

  

O grupo da Mesa Redonda e Debate discutiu e achamos melhor nos 

reunimos para debater o tema e decidirmos qual seria a melhor forma de abordar o 

tema, continuaremos a pesquisar e criar argumentos, tendo como tema: “A verdade 

sempre é relativa, portanto a ciência e o senso comum têm limitações e 

qualidades”.  



E assim, faremos o possível para defender tal afirmação. Vamos fazer 

pequenas reuniões com o objetivo de aprimorarmos nossos conhecimentos e 

observamos e consertarmos nossas falhas.  

  

Bibliografia  

  

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/11/05/empirismo/  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Zlgj8pk26N8  
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