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 [muito papo e pouco conhecimento] Qual o seu nível REAL de instrução?

Aqui no Boteco, quase todos os posts não "muito papo e pouco conhecimento", como disse a jornalista.

Na maioria das vezes, quando não são xingamentos, os posts não acrescentam nada de novo.

Qual o seu nível REAL de instrução? Você realmente estudou pra valer no ensino médio ou sempre
passava na "rabada" ou colando?

Tem alguma matéria ou um assunto qualquer que você domina bem?

#1

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Colaborador hardMOB
Jun 2009
5.814
239

Garth Algar 

Suspenso

Última edição por Elias Maluco : 20-08-2011 às 7:04

20-08-2011 7:03 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

20-08-2011 7:12

é claro que nunca estudei no ensino médio, aí a vida deu um falcon punch em mim e acordei, ontem tava
desempregado e hj eu sou pedreiro

#2

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2009
770
114

Odesempregado 

Membro

d.bodhi.

20-08-2011 8:03 #3

southjp 
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O boteco é para isto. Se quer algo serio vá para o topic de educaçao ou investimentos
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2007
1.504
22

Membro

Móveis Coloniais de Acajú, necr0potenc3, Brian-- e mais 4.

 Citando Mornion 

Deve ser pintudão, se fosse comigo, era a unica coisa que salvava 

20-08-2011 8:03

O que conhecimento tem a ver com nível de instrução, especialmente num país com essa maravilha de
qualidade de ensino?

#4

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2011
2.400
1602

jcouves 

Membro

20-08-2011 8:12

fiz ensino medio e alguns anos de faculdade, 2 anos de historia, 4 anos de economia, nao me formei em
nenhuma obviamente. vadiei o curso de economia epicamente, depois desisti pra seguir a carreira que eu
queria.

mas nao sou burro, procuro me informar dos assuntos que gosto, e o boteco ajuda um bocadinho sim, se
nao com informacoes daqui mesmo, com informacoes que eu procuro sobre assuntos que leio aqui...

#5

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Posso botar o que quiser aqui?
(frase de duplo sentido...)

Dec 2003
18.169
1602

Calconha 

Membro

A coisa tá: When you wish upon a star... 
Kung Fu Choy Lay Fut
\o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/
CHEGA DE LADRÃO E SEM VERGONHA, PARA PRESIDENTE VOTE NO CALCONHA!!!  

20-08-2011 8:29

após completar meu mestrado MaW (Master von alle Wissen) na Universidade de Fodsdorf (na Alemanha),
fiz o doutorado em DSiS (Doctor Specialist in Specialising) na Universidade de Chegafsg (na Rússia em
parceria com os EUA).

#6

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Aug 2006
3.364
4
2001

necr0potenc3 

Membro
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Última edição por necr0potenc3 : 20-08-2011 às 8:32

20-08-2011 8:34

sempre fui aluno médio
sei que tenho capacidade de fazer ou estudar qualquer coisa, só depende de querer e se empenhar
o problema é que tenho a maior preguiça para estudar as coisas sacais

a questão é exatamente essa: como transformar uma matéria saco, com um professor mala, em uma coisa
interessante

#7

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
6.434
33

Dito 

Suspenso

20-08-2011 8:39

estava sempre entre os 10 melhores dentro de todos os cursos de engenharia de minha facu, conforme um
índice que publicavam todo ano. Sempre fui meio nerd  Teve uma vez que tirei media 10 (eram três
provas, tirei 10 em todas) em CON II (conversao eletromecânica de energia), era uma disciplina meio
divisor de aguas (me lembro de um cara que fazia comigo e estava tentando pela 5a vez, mas ai era burro
mesmo). Quem conseguia passar praticamente selava sua formatura, as provas tinhas até 5 páginas, eram
épicas, comi todos os livros e exercícios possíveis e destruí nas provas 

Alguem se lembra Piskunov ? Fiz TODOS os exercicios de cálculo desse livro. E ainda fiz alguns exercícios
de demonstração do Leithold 

#8

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

To nem ai...
Aug 2010
3.612
899

Tevatron 

Membro

Última edição por Tevatron : 20-08-2011 às 8:46

[wafi].

20-08-2011 8:41

Lol, ganhei um premio por ter tido as melhores medias no primeiro grau de todas as turmas do colegio
que estavam se formando comigo, passei no concurso da escola tecnica, detonava os caras da minha
turma na Dinamarca (durante o intercambio... e logico, somente nas materias onde existia alguma chance
de eu competir, nao ia ganhar dos caras em prova de literatura dinamarquesa ou historia da Dinamarca),
passei em primeiro do meu curso na Federal do Parana, 7.o no geral... passei e cursei Unicamp... e lah,
vadiei monstruosamente... auhauhauha

#9

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2002
13.266
417

LostOne 

Membro

 Citando Zinedine Zidane 

Socorro, só tem juvenil.

O sujeito abre o tópico dizendo que ''encontro a mulher da minha vida dele'' : ela é evangélica, casada,
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20-08-2011 8:55

Ganhei duas estrelinhas douradas no caderno, no jardim 3, por algo que não lembro.

#10

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
5.374
2
537

Bruno 

Colaborador
hardMOB

robthomas, Marty e Viktor Reznov.

 Citando Micaela 

se vc se acha tao inteligente assim vai lá inventar a cura pra morte 

20-08-2011 9:00

continuamos com muito papo e pouco conhecimento, pelo visto :/

#11

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2005
2.419
6

ShuTT 

Membro

Elias Maluco.

20-08-2011 9:16

20 Best Websites To Download Free EBooks

The Best Online Research Apps/Sites You've Never Heard Of

#12

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

To nem ai...
Aug 2010
3.612
899

Tevatron 

Membro

 Citando ShuTT 

continuamos com muito papo e pouco conhecimento, pelo visto :/

Última edição por Tevatron : 20-08-2011 às 9:18

20-08-2011 9:17

eu fui suspenso da 3a. série pq numa brincadeira de "sexta feira 13" eu enforquei meu coleguinha muito
forte

#13

Registro:
Mensagens:

Jul 2003
19.268

KeyserSoze 

Membro
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Verdinhas: 2288

 Citando Pacote-San
Cabei de ver ultimo epi de ouran pqp ahuah Final soberbo e eu quero mais caralho hAUHAU

20-08-2011 9:18

Só terminei o primário, o que é ensino médio?

#14

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2002
11.001
531

Flamengo 

Membro

20-08-2011 9:19

eu tambem vadiei na engenharia da ufpr... mas depois me formei em "cumputadô" e dai ficou susse 

#15

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.271
1545

XOTISNEGUER 

Membro

nhoi tudo bem? 

20-08-2011 9:25

Era foda no caderno de caligrafia, mas minha letra e feia.

Na colagem de macarrão/arroz eu era rei.

#16

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Ja chegou o disco voador!
Jan 2006
20.628
409

manisnk 

Membro

Negociei com : Umbro,DE-SP,NiltonBR,Honorato,marciocrosara,MarceloMM,sasqu at,Jarod,
Boto®,jtedaldi,Nforce2,titijr,Kkiller,matheus.pre, Leandro_preda,MatthauS, Wolfmancs,rodigos, Talocoze, ElMuyLoko,
Firemax
Referências: http://www.hardmob.com.br/referencias-vendas-usados/357987-manisnk-referencias.html

B ilh  it   f ê i !
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talvez esse link possa te ajudar 

A inclusão do aluno com deficiência mental no ensino médio

#17

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

To nem ai...
Aug 2010
3.612
899

Tevatron 

Membro

 Citando Flamengo 

Só terminei o primário, o que é ensino médio?

20-08-2011 9:37

Tenho graduação e pós em humanas, mas como errar é humanas....

#18

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2002
17.180
661

Móveis Coloniais de Acajú

Membro

SEMANA BUFALOS 4X4 MELHORES QUE VEÍLCULOS 2011, EU PARTICIPEI
de 24 a 30 de Julho de 2011

--------------------
SEMANA EIKE BATISTA HARDMOB 2010, EU PARTICIPEI

de 12 a 18 de Setembro de 2010

20-08-2011 9:43

O melhor de tudo é quando podemos ajudar alguém com base nas nossas próprias experiências, se vc
conseguiu eu consigo também, obrigado amigo.

#19

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2002
11.001
531

Flamengo 

Membro

 Citando OpVistar 

talvez esse link possa te ajudar 

A inclusão do aluno com deficiência mental no ensino médio

KiLL, DVSV, KeithMoon e mais 1.

20-08-2011 9:47

Tirei 87.2 na ultima prova do enade no componente específico de engenharia. 2ª melhor nota do Brasil. Me
diga vc.

#20

Registro:
Mensagens:

Jan 2008
2.081

Abcwyz 

Membro
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Verdinhas: 116

 Citando MindTrip 

Aqui o povo é tão tosco que nem se dá ao trabalho de pensar no vazio da existência e se suicidar por causa
disso, enquanto tiver carnaval e futebol tá tudo bem.

20-08-2011 9:59

É verdade, minha namo fez um curso de pós nessa área e acabei me envolvendo um pouco na tese dela
pra ajudar.

Sempre às ordens . E lembre-se, mesmo vc sendo assim, pode-se ter uma vida normal. : 

#21

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

To nem ai...
Aug 2010
3.612
899

Tevatron 

Membro

 Citando Flamengo 

O melhor de tudo é quando podemos ajudar alguém com base nas nossas próprias experiências, se vc
conseguiu eu consigo também, obrigado amigo.

Última edição por Tevatron : 20-08-2011 às 10:01

20-08-2011 10:17

Eu vou concluir o ensino fundamental esse ano. Se tudo der certo.

#22

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Jan 2003
5.257
7
69

Colher 

Membro

"Que se foda! Eu quero um mundo melhor." 
Epitáfio de Jenny Sparks, o espírito do século XX.

20-08-2011 10:24

Sou formado na arte de noobar, com pós em putarias interneticas.

#23

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Boston, Italia.
Feb 2009
2.657
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Vertus_ 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/Abcwyz.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/411790-armadefogomob-porte-de-arma-na-suica-post7442823.html#post7442823
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/411790-armadefogomob-porte-de-arma-na-suica-post7442823.html#post7442823
http://www.hardmob.com.br/members/tevatron.html
http://www.hardmob.com.br/members/tevatron.html
http://www.hardmob.com.br/members/Tevatron.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/tevatron.html
http://www.hardmob.com.br/members/colher.html
http://www.hardmob.com.br/members/colher.html
http://www.hardmob.com.br/blogs/183920/
http://www.hardmob.com.br/members/Colher.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/colher.html
http://www.hardmob.com.br/members/vertus_.html
http://www.hardmob.com.br/members/vertus_.html
http://www.hardmob.com.br/members/Vertus_.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/vertus_.html


[muito papo e pouco conhecimento] Qual o seu nível REAL de instrução?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao.html[02/02/2013 08:46:40]

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Referências

"Many people would sooner die than think; In fact, they do so."
Bertrand Russell sobre o Hardmobiano Médio.

20-08-2011 10:27

Eu sou um vagabundo burro. Mil vezes passar uma tarde trollando aqui do que lendo Kafka. Outras mil
vezes ir para um bar encher o cu de cachaça do que ficar lendo nyt, ft, etc.... 

#24

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2004
3.091
419

TatuBola 

Membro

20-08-2011 11:06

Téc em Mecatronica pelo Senai e Graduado em Processos de Produção MEcânica pela Fatec Sorocaba.

fora outros varios cursos tecnicos que entrei e sai.
e a graduaçao em redes que entrei e sai tambem.

Mas a experiencia d evida tambem é MUITO importante.
E nisso eu tenho uma experiencia bacana.
Acho que com 20 anos ja havia vivio mais em alguns aspectos do que caras de 24 por exemplo.

Hj to meio vagal e precisando voltar a malhar 
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Loading...
Jun 2002
6.587
148

Diego - Evil 
Membro

 Citando lavos 

...mas aqui na república das bananas quem acha que todo mundo é bom é o primeiro a se dar mal.
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