
Artístico 2°C Integrantes:   

Jhennifer Silva Andrade   

Nicoly Amorim de Barros   

Stephanie Bazilio de Souza (Representante)   

Tamires Andrade De Lima   

Professor orientador: Professora Cilmara (português)   

   

Objetivo:   

 Faremos uma apresentação teatral, nosso objetivo é mostrar os dois lados 

(senso comum x ciência), dando exemplos de problemáticas cotidianas que 

mostre que devemos ter a consciência dos dois métodos, nem desacreditar de 

um e nem do outro, pois o senso comum vem de nossos antepassados e a 

ciência é a evolução do homem, saímos da ignorância. Nosso intuito é 

construir vários cenários com diversas cenas para fortificar nossos argumentos, 

o grupo todo se dispôs a os gastos necessários.   

 Vamos fazer 2 cenas teatrais, uma vai mostrar que o senso comum funciona e 

que não é preciso partir para o lado da ciência para se resolver. A segunda 

cena, será preciso usar a ciência, pois vai se tratar de uma doença grave  

Também haverá voluntários para a apresentação e montagem do roteiro, 

diversos alunos da sala se ofereceram para nos ajudar. Vamos contar com o 

Centro comunitário para os ensaios, será 2 dias por semana no momento.   

  



Etec Gino Rezaghi.   

Inscrição Simpósio Con-Ciência 2019.   

   

Grupo: Debate   

Sala: 2ºC   

   

Professor Orientador: Alesson.   

Disciplina: História.   

   

Integrantes: Guilherme Boaventura   

Igor Melo   

Cleyson Carvalho   

Luís Eduardo   

   

Usufruindo do tema senso comum e ciência, a equipe do 2ºC usando da 

temática irá defender a ideia de que “a verdade é sempre é relativa, portanto a 

ciência e o senso comum têm limitações e qualidades.   

Utilizando do fato de que a ciência e o senso comum ambos têm 

limitações, qualidades e de que o senso comum não é algo tão plano como 

popularmente é conhecido, a equipe juntou diversos argumentos para rebater a 

oposição.  

Utilizando de pesquisa e construindo argumentos usando como base 

(mas não única fonte) a temática nos dada, a equipe está se preparando para o 

simpósio de 2019.   

   

Bibliografia:    

https://www.significados.com.br/conhecimento-cientifico/  

https://www.significados.com.br/senso-comum/   
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Escola Técnica Estadual Gino Rezaghi  

Inscrição Simpósio Con-Ciência 2019  

  

Grupo: Organização  

Sala: 2º Ano C  

  

Professor Orientador: Márcio  

Disciplina: Português  

  

Integrantes: Gabriel Gonçalves, Natália, Amanda Carolina, Luís Felipe  

  

     Logo após a divulgação do tema do simpósio: “Senso comum contra 

Conhecimento Científico”, os grupos foram separados e todos organizados. 

Nós então, somos pertencentes ao grupo “Organização”.  

     O grupo ajudará a todos os outros do Simpósio. Para que a sala tenha êxito 

nesse Simpósio Con-Ciência, cobraremos cada grupo semanalmente, ou seja, 

pediremos a eles que nos entreguem suas respectivas pesquisas e suas 

propostas para o Simpósio a cada semana. Ajudaremos ao máximo no que for 

possível. Para que façamos um bom trabalho, cada integrante do grupo 

Organização ficará responsável pelo acompanhamento da progressão de cada 

grupo do simpósio. Dessa maneira ficará mais fácil de nos organizarmos e 

ajudarmos todos os outros grupos de uma forma dinâmica. Faremos reuniões 

também para ajudarmos em ideias em todos os grupos. Haverá também 

relatórios que entregaremos aos grupos e iremos analisar as coisas que eles 

fizeram e estão pendentes.   

     Nós nos reuniremos com os grupos às sextas-feiras, na aula de Educação 

Física, e falaremos na rede social Whatsapp com os grupos dois dias por 

semana (terça e sábado).  



   Pesquisaremos também algumas coisas relacionadas ao subtema de cada 

grupo para ajudarmos em coisas que possam dificultá-los.  

  



Nome: Vitor   

Nome: Sarah  

Nome: Kaio  

Nome: Matheus  

Nome: Gustavo  

Professor Orientador: Marcio   

  

Painel 1 – 2°C  

Nosso tema será, o conhecimento científico contra o empirismo, tivemos um 

momento com o grupo, aonde compartilhamos pesquisas sobre o tema 

abordado, a partir das pesquisas descobrimos que o conhecimento científico 

compreende as informações e fatos que são comprovados por meio da ciência, 

que é totalmente ao contrário do empirismo que é o que aprendemos a partir 

da nossa interação e observação do mundo.  

 Chegamos a varias ideias ainda não concretizadas como montar uma 

miniatura do primeiro telescópio espacial de Kepler aonde foi comprovado a 

existência de outros planetas  ou também tivemos a ideia de fazer um cérebro 

ainda  não sabemos de qual material, e nesse cérebro iriamos colocar partes 

comprovando que o ser humano é bem mais estudado através da ciência do 

que o empirismo.  

Ainda não temos algo concretizado mais isso já é uma base dos nossos 

estudos e ideias que tivemos.  
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Integrantes: Pedro;  

- Jefferson;  

- Rafaela;  

- Micaelly;  

- Iago;  

Grupo: Painel II  

Turma: 2º Ano C  

Professor Orientador: Cristiano  

Disciplina: Biologia  

  

  

     Logo após a divulgação do tema do Simpósio, o grupo por nós 

representados, Painel II, começou as pesquisas relacionadas ao nosso tema.  

     O grupo ainda está pensando no que pôr no painel, contudo já pensou em 

algumas ideias a serem apresentadas, como: colocar um cérebro para mostrar 

como nós pensamos e como a Ciência evoluiu muito para que tenhamos um 

conhecimento muito amplo a respeito do cérebro; colocar pequenos textos com 

exemplificações de crenças do Senso Comum “abatidas” pela Ciência.  

     Para que consigamos realizar o painel II, organizamos uma lista de 

materiais, como: papel cartão, lápis, canetão preto/azul, borracha, cola, chapa 

de plástico etc.  



    O painel contará com: Imagem, Proteção,  Reforço da imagem, Luzes,  

Papel de foto (observação).  

  

  

  

  

  

   

  



Etec Gino Rezaghi.   

Inscrição Simpósio Con-Ciência 2019.   

   

Grupo: Simpósio 1   

Sala: 2º ano C   

   

Professor Orientador: Gilsoney Miranda    

Disciplina: Física   

   

Integrantes: Guilherme de Araújo Lima Nachi, Gabriely Ribeiro Dotta, Beatriz Lima Gouveia 

Lopes e Matheus Cassani Gonçalves.  

   

    Logo após o tema do simpósio ter sido divulgado, sendo ele “Senso Comum contra o 

Conhecimento Científico”, os grupos foram divididos entre os alunos do Segundo ano C. E, 

desde então, o grupo simpósio 1 vem realizando pesquisas e reuniões discursivas acerca do 

subtema “A ciência é uma verdade melhor que o Senso Comum”.   

   Ao longo dos dias, fomos criando ideias “fixas” sobre as vestimentas e planejamos um 

calendário das reuniões, com a finalidade de ensaiar a apresentação, cronometrar os 

parágrafos e corrigirmos erros de oralidade.   

   Acerca dos argumentos, o grupo defendera que o senso científico é melhor do que o senso 

comum, porque o conhecimento científico pode ser comprovado e desmentir algumas 

afirmações e dogmas do senso comum, sendo eles: vagos e repetidos. Mostraremos a 

importância do conhecimento científico sendo ele algo libertador, com base nas citações de 

livros didáticos e vídeos acerca do tema, como: “O senso comum é como se fosse o nosso 

sentido primitivo e o conhecimento científico como o raciocínio das coisas”.   

   E para concluir, o intuito do grupo é aprender a melhorar a comunicação oral com o público, 

e, sermos coerentes e objetivos em cada verso da apresentação, facilitando assim o 

entendimento acerca do tema do grupo. Queremos trazer uma reflexão acerca desse tema 

muito importante aos espectadores desse simpósio.   

   

Bibliografia:    

https://www.estudopratico.com.br/conhecimento-cientifico-e-senso-comum/   

                     

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/administracao/conhecimentocientifico 

-versus-senso-comum/38194   

https://caminhodapsicologia.webnode.com.pt/introdu%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A 

0%20psicologia/psicologia-vs-senso-comum/ 
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Escola Técnica Estadual Gino Rezaghi  

Inscrição Simpósio Con-Ciência 2019  

  

Grupo: Simpósio II  

Sala: 2º Ano C  

  

Professor Orientador: Gilsoney  

Disciplinas: Física/Matemática  

  

Integrantes: Luís Felipe, Stefanny Cristina, Isabela, Eduardo Vieira  

  

     Logo após alguns dias depois do anúncio do tema do Simpósio Con-

Ciência 2019, “Senso Comum contra o Conhecimento Científico”, o 2º 

Ano C separou todos os grupos do Simpósio. Meu grupo então, é 

pertencente ao “Simpósio II”.  

Nós ficamos com o subtema “A ciência é uma verdade melhor que o 

Senso Comum”.  

     O grupo, desde o dia da divulgação do tema do Simpósio, realiza 

pesquisas e reuniões a respeito do nosso subtema (já mencionado 

acima). Nós estamos ainda realizando pesquisas para que possamos 

encontrar uma melhor explicação para o público sobre o porquê da 

Ciência ser uma verdade melhor que o Senso Comum. Além do mais, 

estamos também conversando e debatendo com o grupo do Simpósio I 

acerca do que podemos separar para cada grupo explicar, para que não 

tenhamos conflito e/ou mesmas explicações a respeito do tema. 

Decidimos também a vestimenta do nosso grupo, para que tenhamos 

uma melhor apresentação visual. Realizaremos reuniões semanais para 

que possamos debater ideias, treinarmos nossa oralidade, cronometrar 

cada fala, e fazer algo para que acabemos ou amenizemos nossa 

ansiedade e o nervosismo perante o público.  



     Nosso grupo pretende defender o Conhecimento Científico, ou 

melhor, o porquê o conhecimento cientifico é melhor que o Senso 

Comum. Apresentaremos os dois pontos de vista, mas iremos dar 

ênfase no Senso  

Comum. Iremos argumentar as coisas maléficas que ele nos traz no 

cotidiano e  

como pode ser prejudicial às pessoas: com crenças sem veracidade 

alguma e coisas que passa-se de geração para geração que são 

errôneas. Daremos alguns exemplos de crenças do Senso Comum que 

são inverídicas. Basicamente, daremos ênfase na crítica ao Senso 

Comum, enquanto o Simpósio I terá destaque sobre o porquê o 

Conhecimento Científico é uma verdade melhor que o Senso Comum.  

     Nossas referências bibliográficas e material de estudo para que 

argumentemos bem, será através de vídeos, como documentários sobre 

a importância da ciência e do conhecimento científico, de alguns 

cientistas, experimentos, e de alguns livros relacionados às teorias de 

alguns cientistas que a ciência busca comprovar 100%. A ciência é algo 

crítico, algo que questiona sobre as coisas e busca explicar tudo ou 

quase tudo. Não é apenas uma mera crença sem explicações verídicas 

passada de geração em geração.  

     Como conclusão, o principal objetivo do grupo é aprender e melhorar 

a comunicação oral para com o público, melhorar a coerência das falas, 

e dessa maneira, facilitar a compreensão do subtema do grupo.  

Bibliografia: https://www.significados.com.br/senso-comum/; 

https://www.todamateria.com.br/senso-comum/; 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/filosofia/senso-comum.htm; 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Seresvivos/Ciencias/bioselecaonatural2.ph

p; https://www.coladaweb.com/filosofia/conhecimento-cientifico; 

https://www.significados.com.br/conhecimento-cientifico/; 

https://www.infoescola.com/astronomia/cosmologia/.  
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ETEC GINO REZAGHI  

Inscrição Simpósio Con-Ciência 2019  

2°C  

Grupo: Vídeo  

Sala: 2°C  

  

Integrantes:  

Carla Carolina  

Gabriel Gonçalves Ferreira da Silva  

Julia Cristina dos Santos  

Laisa Silva de Jesus   

Lucas da Silva Nascimento  

  

Professor Orientador: Max  

Disciplina: Língua inglesa  

  

“Só sei que nada sei”  

O nosso vídeo contará com cenas comuns do nosso cotidiano nas quais 

englobam o nosso tema, queremos retratar e representar o tema 

trazendo sentimento e convicção em coisas básicas e bem pensadas. 

Seremos simples e objetivo.  

Um de nossos objetivos é refletir sobre como mesmo com os avanços 

científicos de hoje, ainda não temos uma certeza absoluta sobre tudo, 

pois o conhecimento científico também acaba por ser limitado de certa 

forma.  

 


