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Prof. Marcus Vinicius - Professional & Business Coach - www.kikofernandes.com.br

• Todas as aulas online são gravadas e estão disponíveis no meu canal do Youtube.
• Todas as listas de exercícios estão online para serem feitas e links no meu site.
• Todos os slides de nossas reuniões online estão disponíveis no meu site.
• As UAs em formato PDF estão disponíveis no meu site

• Média das UAs será dado pela plataforma com o desempenho nas UAs até dia 
30/04/20 (inclusive).

• Média das listas de exercícios será composta pelas 04 listas lançadas (a 4ª lista será 
lançada dia 28/04).

• Prazo final para entrega online de todas as listas: dia 01/05/2020
• Nota final da D1 será composta por: 50% (média das UAs) + 50% (média das listas de 

exercícios).

CALCULANDO A NOTA DA D1 – antes da reunião de colegiado
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Prof. Marcus Vinicius - Professional & Business Coach - www.kikofernandes.com.br

• Todas as aulas online são gravadas e estão disponíveis no meu canal do Youtube.
• Todas as listas de exercícios estão online para serem feitas e links no meu site.
• Todos os slides de nossas reuniões online estão disponíveis no meu site.
• As UAs em formato PDF estão disponíveis no meu site

• Média das UAs será dado pela plataforma com o desempenho nas UAs até dia 
23/04/20 (UAs 02, 09, 16 e 23/04).

• Média das listas de exercícios será composta pelas 03 listas lançadas (não há uma 4ª 
lista).

• Prazo final para entrega online de todas as listas: dia 30/04/2020
• Nota final da D1 será composta por: 50% (média das UAs) + 50% (média das listas de 

exercícios).

CALCULANDO A NOTA DA D1 – VALENDO ESTE SLIDE



AULA 03: MECÂNICA  1 – MOVIMENTO DOS CORPOS

Ao final das aulas, estará disponível o 
“Exercício para Aula #” em formulário Google 
Forms.

Vale de 0 a 10. Perguntas não respondidas 
serão zeradas.

A média da D1 será a média aritmética de 
todos os exercício aplicados até fim de abril.

https://forms.gle/CRrnEYTZKMWBQJVn6

Listas de Exercícios para nota D1

https://forms.gle/CRrnEYTZKMWBQJVn6
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AULA 03: MECÂNICA  1 – MOVIMENTO DOS CORPOS

Listas de Exercícios para nota D1

Exercícios para 1ª semana de Abril
https://forms.gle/xcyV8i75YJJpQGYa8

Exercícios para 2ª semana de Abril
https://forms.gle/4LpgGuCfgT1fu8uY9

Exercícios para 3ª semana de Abril
https://forms.gle/CRrnEYTZKMWBQJVn6

Prof. Marcus Vinicius - Business & Life Coach - www.kikofernandes.com.br

https://forms.gle/xcyV8i75YJJpQGYa8
https://forms.gle/4LpgGuCfgT1fu8uY9
https://forms.gle/CRrnEYTZKMWBQJVn6
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ATENCÃO: Data limite para a entrega de todas as atividades
30 abril de 2020

Listas de Exercícios para nota D1
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AULA 03: MECÂNICA  1 – MOVIMENTO DOS CORPOS

Média aritmética das Listas de Exercícios
Notas / 3

Nota Final D1:

ATENCÃO: Data limite para a entrega de todas as atividades
30 abril de 2020

Composição da nota D1

Média aritmética das UAs
Notas / 4

UA 02 abr
UA 09 abr
UA 16 abr
UA 23 abr

Média das UAs + Média das Listas 
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Prof. Marcus Vinicius - Professional & Business Coach - www.kikofernandes.com.br

QUARENTENA COVID-19

O que mais eu gostaria de fazer por vocês?

São iniciativas minhas para complementar o

aprendizado e desenvolvimento pessoal e acadêmico

de vocês:

• Vídeos exclusivos com o conteúdo das nossas aulas – a serem 
gravados por mim e especialmente para vocês.

• Acesso a esses vídeos pela plataforma Youtube.

• Acompanhe o meu canal: Kiko Fernandes


