
Área/Disciplina/Curso/Turma Ação
Data

(início e fim)
Dia e horário Canal de divulgação Administrador/Contato/Link

LINGUAGENS

INFORMÁTICA

Redes de Computadores

Organização de Computadores e SO

Ações de aproximação e divulgação de conteúdos 

relacionados aos componentes curriculares
26/03/2020 - Atual Grupo no Facebook

Prof. Isaias Mendes

https://www.facebook.com/groups/317615367261

0101/

Biologia (2º Auto e Mec / 3º Auto Mec e Info)

Pesquisa e preparação de materiais e equipamentos. 

Preparação e publicação de vídeos, postagens e 

indicações de materiais para estudos; listas temáticas com 

exercícios sugeridos.

16/03/2020 - Atual
Perfil e grupo no Facebook, canal no Youtube, 

Moodle, aviso via SUAP
Profa. Luciana

ALP 1 ano informatica
desenvolvimento do trabalho: como o conhecimento 

científico surge?
19/03/2020 -atual SUAP, email, grupo Naur

LPA 2ano informática desenvolvimento aplicação CRUD 19/03/2020 -atual SUAP, email, grupo Naur

3º Ano Informática - disciplina PDM

Indicação de vídeoaulas, canais e livros para estudo de 

Programação em Dispositivos Móveis 27/03/2020 - Atual SUAP - Email institucional Adriano Ferreira

Linguagem de Programação
Ações de aproximação e divulgação de conteúdos 

relacionados aos componentes curriculares
31/03/2020 - Atual Grupo no Facebook

Professorres Naur e Rafael

https://www.facebook.com/groups/515229932688

741

Programação Web II e Banco de Dados 

(disciplinas 2º ano)

Desenvolvimento de um quiz sobre covid-19, 

considerando se cada questão apresentada é fake ou não. 

Abordagem dos conceitos das disciplinas, associando a 

construção de um site com armazenamento de 

informações em um banco de dados relacional e análise 

das respostas em PHP. Uso de um servidor gratuito para 

acesso a todos os alunos das turmas A e B.

23/03/2020 - Atual

No início da semana são 

encaminhadas as 

atividades para 

desenvolvimento. Caso haja 

alguma dúvida no decorrer 

do procedimento 

encaminhado, podem enviar 

e-mail para extraí-la. Na 

próxima atividade é 

encaminhado um e-mail 

solicitando que façam a 

avaliação da atividade 

anterior para que haja 

melhorias nos 

procedimentos e no material 

que é encaminhado.

SUAP, e-mail, Moodle Prof. Michele Cristiani Barion

Projeto Integrador (disciplina 3º ano)

Continuação do desenvolvimento do projeto final através 

das propostas definidas pelos grupos. Uso do Trello para 

definição das atividades e armazenamento dos arquivos 

que estão sendo utilizados.

23/03/2020 - Atual

Não há dia e horário 

específico. A análise das 

atividades,  bem como o 

feedback ocorre pela 

ferramenta Trello, podendo 

acontecer de terça e quinta 

nos horários regulares das 

aulas ou quando enviam 

alguma mensagem 

solicitando apoio no 

desenvolvimento.

SUAP, e-mail, Trello Prof. Michele Cristiani Barion


