
ATIVIDADES DA XXI MOSTRA TÉCNICO PEDAGÓGICA 

Curso? Atividade(s) Descrição Local 

Edificações Quiz quem é vc na 
obra. Jogo de 
perguntas e respostas 
sobre ferramentas 
utilizadas em nossas 
aulas práticas 

Quiz: é realizado um teste com os participantes, com a 
finalidade de interação com o curso técnico em 
edificações e suas atividades, de uma maneira 
descontraída. Utilizado apenas cartolina para 
confecção das perguntas. 
Jogo de perguntas: utilizado um dado e um tapete de 
EVA. Feito as perguntas referente à conhecimentos 
específicos da área da construção civil e se o 
participante acertar ele recebe um "mimo", como 
doce, bala, pirulito. 

Pavilhão de Edificações 

Prótese Exposição de mesas 
demonstrativas 

Abriremos nossos laboratórios e montaremos mesas 
demonstrativas expositivas referentes aos módulos do 
curso. Para tanto, contaremos com professores e 
alunos em cada período para prestar orientações aos 
participantes da Amostra. 

Pavilhão de Prótese 

Finanças Apresentação dos 
trabalhos de 
conclusão de curso 

Apresentações do curso de Finanças no dia 30/10 (Sala 

C-17): 

*19h-20h: Diferentes perspectivas de investimento: 

Tesouro Direto, Bitcoins e Mercado Acionário 

*20h15-21h: Finanças Pessoais - um estudo de caso 

*21h20 - 22h: O orçamento doméstico na perspectiva 

econômica brasileira 

 

 Dia 31/10 (Sala C-17): 

*19h-19h30: Análise da captação de financiamento 

para capital de giro no Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

*19h40-20h20: Educação Financeira nas escolas 

*20h30 - 21h: Consultoria e Planejamento Financeiro 

em Micro e Pequenas Empresas 

*21h20 - 22h:  Acessibilidade financeira para 

deficientes físicos 

 
 

C17 

Recursos 
Humanos 

Apresentação dos 
trabalhos de 
conclusão de curso 

- Dia 30/10 (Sala C12) 
*19h-19h30: A atuação do RH no desenvolvimento de 
competências e capacitação de talentos. 
*19h40-20h10: Gestão de documentos e sustentabilidade 
*20h20-20h50: A eficiência e a eficácia de investimentos em 
treinamento 
*21h10-21h40: Clima organizacional e turnover 
 
- Dia 31/10 (Sala C12) 
*19h-19h30: O papel do RH na inclusão social e profissional 
de pessoas com deficiência 
*19h40-20h10: As diferentes gerações na perspectiva 
empresarial e o diálogo com o RH 
*20h20-20h50: Absenteísmo: a visão das empresas e suas 
causas. 
 
 

C12 



Enfermagem 
Vespertino 

Verificar pressão 
arterial e higienização 
das mãos com o 
álcool gel 

Higienização das mãos com o álcool com uma tinta e 
quando colocado as mãos na caixa avalia o lugar que 
não houve a higienização adequada. 

Pátio, Lab. Enfermagem 

Recursos 
Humanos 
Descentralizada 

Recursos Humanos 
na Organização  

Atividades Lúdicas com brindes aos participantes C09  

Etim Eletrônica 1-Acendimento 
automático de Led's 
através de sensores 
de presença. 
 2- Passa argola 
eletrônico. 
 3- Semáforo 
acionado à sensor. 
 4- Irrigador 
automático com 
sensor de umidade.  
5- Medidor de nível 
d'água.  
6- Led's multicores 
acionados por 
sensores.  
7- Fantasma 
eletrônico. 
 8- Refrigerador com 
placa Peltier.  
9- Olho animatrônico. 
10 - Jogo da verdade. 
11- Led's ritmicos. 

Os títulos dos trabalhos que serão apresentados já 
identificam os mesmos. 

Sala de aula, Ocuparemos 
as salas de 
aulas/laboratórios para a 
devida apresentação na 
área 
Eletrônica/Eletrotécnica 

Eletrônica e 
Eletrotécnica 

Radar eletrônico, 
roteador CNC, 
PICCLP, Jogo 
Labirinto, Marcador 
eletrônico para truco, 
Cubo Led, Cubo 
infinito, semáforo 
para pedestre com 
deficiência visual, 
bobina de tesla, 
automação com CLP, 
Comandos elétricos, 
esteira com contador, 
etc. 

Os títulos dos trabalhos que serão apresentados já 
identificam os mesmos. 

Sala de aula, Ocuparemos 
as salas de 
aulas/laboratórios para a 
devida apresentação na 
área 
Eletrônica/Eletrotécnica 

Administração Barraquinhas 
Empreendedoras 

Alunos do 3º módulo farão comercialização de 
produtos como forma de organizar atividade 
empreendedora 

Pátio 

Ensino Médio 1) Extração de DNA 
de vegetais  
2) Exposição de 
Zoologia com 
vertebrados e 
invertebrados 

 
Lab Biologia  Sala C02 

Etim Edificações Exposição do Altar de 
dia de Muertos 

 
Sala de aula, C11 

Etim Informática Óptica: um universo 
de formas e cores  

. Sala C15 

Vestuário Processo evolutivo de 
criação vestuário 

Montaremos um ateliê mostrando todos os processos 
de fabricação de uma peça de roupa, desde o desenho 
a modelagem , corte e costura da peça. Haverá 
máquinas de costura, mesa de corte com utensílios de 
costura. Manequins, exposição de vários trabalhos 

Sala C06 e pátio 



desenvolvidos pelos alunos e exposição dos 100 anos 
de moda. 
Fluxograma das atividades. 

Contabilidade Mini-palestras 
realizadas pelos 
alunos. 

Apresentação de Trabalhos de Pesquisa (TCC), por 
meio de mini-palestras. 

Sala C07 

Desenvolvimento 
de Sistemas 

São várias atividades 
de Informática, 
Desenvolvimento de 
sistemas , Médio 
Técnico de DS e Etim 
Informática 

1- Criação de site para explicar a teoria das cores em 
projetos web e mobile. 
2- Banner com procedimentos de Banco de Dados e 
Fundamentos de informática 
3- Karaokê desenvolvido nas aulas de OSA 
4 - Sistema Mobile para votação dos projetos da 
mostra 
5 - Demonstração de diversos Sistemas operacionais 
 6 -Utilização do KINECT  
7 - Sites para PET Shop 
8- site html com temas de conteúdo do ensino medio- 
matemática, filosofia, biologia, inglês, educação física, 
português, sociologia, artes, história, geografia 
9 - quiz em php  
10 - aplicativo institucional do Philadelpho (para 
divulgar os cursos) 
11 - rojeto interdisciplinar que funcione no 
desktop(PC- Java) e no Mobile  

Laboratório de Informática 

CPFL Perigos da Rede de 
Alta Tensão 

Apresentação com maquete e video Pátio 

Etim MEcatrônica Apresentação de 
trabalhos de alunos 

Artes Visuais e Artes Musicais C10 e C08 

ADM - MTEC Integração Família-

Escola 

  C-17 

ADM - 

MÉDIOTEC 

Práticas de 

Administração 

  C04 

    

 


