
TURMA L1 - LICENCIATURA EM MATEMÁTICA - SEMANA 14/09 a 19/09

segunda (14/09) terça (15/09) quarta (16/09) quinta (17/09) sexta (18/09) sabado (19/09) INFORMAÇÕES DA TURMA

Disciplina/ Prof.: COEL1 
(Bete)

Disciplina/ Prof.: VGA1 
(Ednaldo e Mário)

Disciplina/ Prof.: 
ECSL1 (Priscila e Kishi)

Disciplina/ Prof.: GEPL1 
(Francisco)

Disciplina/ Prof.: MELL1 
(Andreia e Marcos)

Disciplina/ Prof.:

Tutores da turma: Ivan, Thiago, Priscila, Kishi
ivan.santos@ifsp.edu.br

thiagofonseca@ifsp.edu.br
priscila.correa@ifsp.edu.br

kishigami@ifsp.edu.br

Assunto: Não foi 
divulgado pela docente 
nesta agenda.

Assunto: Operações 
com Vetores; 
Dependência e 
Independência Linear.

Assunto: Interfaces 
entre a cultura, 
sociedade, educação 
e relação de gênero

Assunto:
- Circunferência e 

Círculos
- Ângulos na 

Circunferência
- Resolução de 

Exercícios

Assunto:
Funcões: conceito de 
função, definição e 
notações, domínio e 
imagem. Funções 
Lineares: definição, 
coeficientes, zero ou 
raízes de uma função 
afim seu gráfico.
Crescimento, 
decrescimento e sinal da 
função afim.

Assunto:

Atividade prevista: Não 
foi divulgado pela 
docente nesta agenda.

Atividade prevista: 
Aula síncrona pela 
plataforma MS Teams

Atividade prevista: 
Atendimento 
assíncrono, durante 
toda a semana. O 
contato poderá ser 
feito pelo moodle, 
whatsapp ou e-mail 
dos professores.

Atividade prevista: Aula 
síncrona pela 
plataforma MS Teams 
ou Meet

Atividade prevista:
Atividade de 
atendimento síncrono -
esclarecimento de 
dúvidas. O material 
referente ao assunto 
estará disponível no 
moodle.

Atividade prevista E-mail da turma: matematicaifsp1s@gmail.com

Representante de sala: Kethelyn

Horário: Não foi 
divulgado pela docente 
nesta agenda.

Horário: 19:30 - 21:00 Durante toda a 
semana

Horário: 20h - 21h30 Horário: 19h30 - 20h30 Horário de início:

Link de acesso: Não foi 
divulgado pela docente 
nesta agenda.

Link de acesso: será 
fornecido no dia da 
web aula, no Moodle.

Acesso: Moodle, 
email e whatsapp dos 
professores.

Link de acesso: Será 
fornecido no dia da 
aula, 1/2 h antes do seu 
início. O link será 
postado no Moodle, na 
página da disciplina.  

Link de 
acesso:https://conferenc
iaweb.rnp.br/webconf/a
ndreia-cristina-fidelis-de-
souza

Link de acesso:



TURMA L3 - LICENCIATURA EM MATEMÁTICA - 14/09 a 19/09

segunda (14/09) terça (15/09) quarta (16/09) quinta (17/09) sexta (18/09) sabado (19/09) INFORMAÇÕES DA TURMA

Disciplina/ Prof.: 
AL2L3 (Mário)

Disciplina/ Prof.: 
FGML3 (Cleiton)

Disciplina/ Prof.: 
SEDL3 (Anderson)

Disciplina/ Prof.: 
FEDL3 (Afrânio)

Disciplina/ Prof.: 
ACPL3 (Michelle)

Disciplina/ Prof.: CA2L3 
(Mário e Ingrid)

Disciplina/ Prof.:

Tutores da turma: Cleiton, Mário, Ana e 
Anderson

cleiton.Maciel@ifsp.edu.br
mario.silva@ifsp.edu.br

ana.cruz@ifsp.edu.br
andersonesteves@ifsp.edu.br

Assunto: 
Transformações 
Lineares inversas; 
Operações;  Matriz 
de uma TL e 
Polinômios sobre 
matrizes.

Assunto: Não 
divulgado pelo 
docente nesta 
agenda.

Assunto:   Educação 
e reprodutivismo: o 
caso de Bourdieu.

Assunto: Não foi 
divulgado pelo 
docente nesta 
agenda.

Assunto: Revisão de 
Binômio de Newton.

Assunto:  Integrais 
indefinidas e Técnica 
de Integração por 
Substituição.

Assunto:

Atividade prevista: 
Aula síncrona.

Atividade prevista: 
Atividade de 
atendimento
síncrono.

Atividade prevista: 
Aula síncrona.

Atividade prevista: 
Não foi divulgada 
pelo docente nesta 
agenda

Atividade prevista: 
Aula e atividades 
assíncronas
pelo Moodle; 
Atendimento pelo 
Fórum do Moodle. O 
material será 
disponibilizado no dia 
17/09 e ficará 
acessível duranta toda 
a semana.

Atividade prevista: 
Aula síncrona pela 
plataforma Ms Teams.

Atividade prevista E-mail da turma: matifsp2019@gmail.com

Representantes de sala: Matheus e Felipe

Horário de início: 
20h

Horário de início: 
19h30

Horário de início: 
19h

Horário de início: 
Não foi divulgado 
pelo docente nesta 
agenda

Horário: 19:30 - 21:00 Horário de início:

Link de acesso: Não 
foi divulgado pelo 
docente nesta 
agenda.

Link de acesso: 
https://conferenciaw
eb.rnp.br/webconf/c
leiton-domingos-
maciel

Link de acesso: Link 
de acesso: 
https://meet.google
.com/nbw-fnuc-iwx

Link de acesso: Não 
foi divulgado pelo 
docente nesta 
agenda.

Link para acessar o
material da aula:
https://moodle.itq.ifs
p.
edu.br/course/view.p
h
p?id=31

Link de acesso: será 
fornecido no dia da 
web aula, no Moodle 
da disciplina.

Link de acesso:



TURMA L5 - LICENCIATURA EM MATEMÁTICA - 14/09 a 19/09

segunda (14/09) terça (15/09) quarta (16/09) quinta (17/09) sexta (18/09) sabado (19/09) INFORMAÇÕES DA TURMA

Disciplina/ Prof.: IETL5 
(Luan)

Disciplina/ Prof.: DIDL5 
(Priscila e Erik)

Disciplina/ Prof.: 
PGEL5 e LEBL5 

(Simone)

Disciplina/ Prof.: PP1L5 
(Ingrid e Simone)

Disciplina/ Prof.: CA4L5 
(Francisco e Ednaldo)

Disciplina/ Prof.: FEGL5 
(Suelen)

Tutores da turma: Francisco, Ingrid e Michelle

francisco.oliveira@ifsp.edu.br
ingrid.firme@ifsp.edu.br

micchelle.miranda@ifsp.edu.br

Assunto: Não foi 
divulgado pelo 
docente nesta agenda.

Assunto: As diferentes 
abordagens de ensino.

Assunto: Base 
Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

Assunto: Cotidiano 
Escolar: Espaços e 
tempos.

Assunto: Integral de 
Linha de Campo Vetorial

- Dúvidas
- Resolução de 

Exercícios

Assunto: Potencial 
elétrico e superfícies 
equipotencias.

Atividade prevista: 
Não foi divulgada pelo 
docente nesta agenda.

Atividade prevista: 
Aula síncrona sobre as 
diferentes abordagens 
de ensino, por meio de 
materiais visuais e 
relatos.

Atividade prevista: 
Aula síncrona

Atividade prevista: 
Atividade assíncrona:
- Leitura de um dos 
textos propostos no 
Moodle;
- Ler o texto, fazer um 
post, comentar no post 
de mais 2 colegas.

Atividade prevista: 
Atendimento assíncrono
- por e-mail e pelo 
Forum no Moodle. Os 
professores prestarão 
atendimento por estes 
canais (email e fórum do 
moodle) durante toda a 
semana, das 10h as 
22h00.

Atividade prevista: 
Atendimento 
assíncrono (durante a 
semana) e síncrono (no 
sábado).

E-mail da turma: ifmatematica2018@gmail.com

Representantes de sala: André, Heloisa e Natália

Horário de início: Não 
foi divulgado pelo 
docente nesta agenda.

Horário de início: 
19h30

Horário de início: 
19h30

Horário: A atividade 
será liberada no 
moodle, quarta-feira 
(17/09), às 19h

HorárioAtendimento 
assíncrono, todos os 
dias, 10h às 22h00.

Horário: Assíncrono 
(durante as manhãs, 
todos os dias). Síncrono 
(sábado, às 9:00h)

Link de acesso: Não foi 
divulgado pelo 
docente nesta agenda.

Link de acesso:  
https://moodle.itq.ifsp
.edu.br/mod/bigblueb
uttonbn/view.php?id=
604

Link de acesso: 
https://conferenciaw
eb.rnp.br/webconf/in
grid-cordeiro-firme-2

Acesso: Fórum na 
página da disciplina no 
Moodle; Dúvidas no 
chat disponível na 
página do moodle, 
whatsapp ou email.

Acesso:  Fórum na 
página da disciplina no 
Moodle e e-mail dos 
professores.

Link de acesso: 
Assíncrono (Moodle) e 
Síncrono ( Equipe 
Físical Geral: 
Eletromagnetismo no 
Teams).


