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Semana 22 - 08/09 a 11/09/2020  

ATENÇÃO! 

 

Alunos do Ensino Fundamental II - EJA 

 

A Atividade on Line desta semana é a primeira Atividade Avaliativa deste semestre.  

Responda as questões em folhas de almaço separadas, uma para cada disciplina/professor. 

Cada folha deverá ter o seguinte cabeçalho: 

 

 Atividade Avaliativa 1 – Semana 22 

Disciplina: __________________________________________ Professor(a)_________________ 

Nome do aluno: ____________________________________________ Série: _______________ 

 

As folhas com as respostas desta ATIVIDADE AVALIATIVA 1 deverão ser entregues no dia 

e horário de plantão da secretaria escolar: quarta-feira, das 10h00 às 14h00. Em caso de dúvidas, 

entre em contato pelo telefone: (11) 4091-3029 ou pelo grupo WhatsApp de sua turma. 

 

Bons estudos! 
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LÍNGUA PORTUGUESA – Profa. Clarice 

 

Objetivos: Inferir informações em textos. Identificar, em textos em versos, aspectos rítmicos e 

sonoros (rimas e organização em estrofes), recursos expressivos semânticos (figuras de 

linguagem) e nível gráfico-espacial (distribuição da mancha gráfica no papel). Deduzir, pelo 

contexto semântico e linguístico, o significado de palavras e expressões desconhecidas. 

Contextualização: Essa semana vamos retomar os assuntos vistos nas atividades anteriores, 

avaliando o que foi entendido e o que precisa ser revisto. Essa atividade deve ser entregue na 

escola para ser corrigida. Use folha de almaço, coloque seu nome completo e série e escreva 

somente as respostas das questões.  Juntamente com as respostas dessa atividade, você deve 

entregar também a produção de texto (cordel) solicitada na atividade 19 (semana 17 a 21/8).  

 

Atividades: Resolver em folha separada e entregar na escola. 

 

1) Leia o texto abaixo: 

 

PANDEMIAS NA HISTÓRIA: O QUE HÁ DE SEMELHANTE E DE NOVO NA COVID-19 

 

Desde janeiro de 2020, a crescente proliferação do novo Coronavírus transformou-se em um 

dos maiores desafios da humanidade. Entretanto, lidar com uma pandemia infecciosa de 

proporções continentais e mundiais não é algo recente na história. 

Surtos de doenças repetem-se pelos séculos com algumas semelhanças tanto na forma de 

propagação quando de contenção destas doenças. Dessa maneira, podemos equiparar esta 

pandemia com outras que ocorreram anteriormente e criar alguns paralelos entre os casos. 

           (...) 

... a gravidade da doença não é determinante e sim o seu poder de contágio e sua 

proliferação geográfica. “Pandemia não é uma palavra para ser usada à toa ou sem cuidado. É uma 

palavra que, se usada incorretamente, pode causar um medo irracional ou uma noção injustificada 

de que a luta terminou, o que leva a sofrimento e mortes desnecessários”, afirmou Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, durante a proliferação da Covid-19 em março de 2020. 
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 É preciso destacar que Pandemia tem conceito diferente de Endemia e Epidemia. 

           (...) 

Semelhanças entre Covid-19 e outras pandemias 

Mesmo com origens distintas, o que mais se assemelha entre os surtos pandêmicos é o 

comportamento humano perante as enfermidades. Um primeiro ponto a se observar se deve ao 

fato do temor da população as doenças ter ligação direta com os primeiros métodos de prevenção. 

Foi durante a Peste Negra que a cidade de Veneza adotou o conceito de quarentena, 

herdado do Velho Testamento da Bíblia como tempo de isolamento para surtos de hanseníase na 

Antiguidade. 

Entretanto, outra “herança” dos surtos de pandemia que se repete a cada novo caso não é 

justamente uma vantagem para a prevenção. Com medo e certa falta de conhecimento, as pessoas 

acabam se apegando a crendice popular ou informações falsas para se prevenir. 

Sobre a Gripe Espanhola na Bahia, a historiadora baiana Christiane Maria Cruz de Sousa, 

do Núcleo de Tecnologia em Saúde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia, declarou em sua tese: 

 “Aconselhava-se à população precaver-se, fazendo uso de limonadas, quinino, aspirina e 

piramidon, evitando contato com os doentes. A limonada era prescrita em virtude do teor de 

vitamina C contido no limão, o que podia contribuir para aumentar a imunidade. O quinino era tido 

em todo país como preventivo da gripe, ainda que durante a epidemia tenha se mostrado totalmente 

ineficaz; os outros remédios eram analgésicos e febrífugos, que só teriam valia para atenuar os 

sintomas dos já acometidos pela doença”. 

Hoje, as recomendações de prevenção à Covid-19 têm foco total em isolamento social e em 

maiores cuidados higiênicos, primeiro passo quase universal para impedir a proliferação das 

enfermidades. 

Mesmo com suas diferenças biológicas, sociais, temporais e geográficas, as pandemias 

costumam resguardar alguns pontos em comum, como o caos social, mudanças de comportamento 

e disseminação de informações falsas. 

Olhando para trás, fica clara a necessidade de investir e valorizar cada vez mais as 

pesquisas científicas, os estudos e os profissionais da saúde. Afinal, mesmo com um histórico tão 
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grande de pandemias, ainda temos muito o que avançar para impedir que esse tipo de fenômeno 

volte a assolar de forma terrivelmente fatal a humanidade. 

Fonte: http://www.cp2.g12.br/blog/niteroi/files/2020/04/Pandemias-na-Historia.pdf 

 

Sobre o texto: 

2) Coloque em ordem alfabéticas as palavras: pandemia, endemia e epidemia. E, consultando um 

dicionário, coloque ao lado o significado de cada uma. 

 

3) Quando surgiu o conceito de quarentena e qual a sua origem? 

 

4) “Com medo e certa falta de conhecimento, as pessoas acabam se apegando a crendice popular 

ou informações falsas para se prevenir.“ Neste momento de pandemia que estamos vivendo, 

relate uma informação falsa ou crendice referente à prevenção ou cura da Covid-19. 

 

5) Qual a mudança de comportamento atualmente para nós nos prevenirmos da Covid-19? 

 

6) “...o que mais se assemelha entre os surtos pandêmicos é o comportamento humano 

perante as enfermidades.” 

“...fica clara a necessidade de investir e valorizar cada vez mais as pesquisas científicas...” 

Explique por que foi utilizado mais e não mas. (ver atividades da semana 18) 

  

Bráulio Bessa é um cordelista cearense. Assistindo ao quadro Memorial Inumeráveis do 

programa Fantástico da TV Globo, em que há relatos de vida das vítimas da Covid-19, ele 

transformou esses “relatos das memórias em versos para ressignificar a dor”, solidarizando-se, por 

meio de versos, com a dor das vidas perdidas. Deu nome de “Memorial” ao poema, que virou 

música com Chico César, músico paraibano. 

 

Adaptado da leitura que fiz no site: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/verso/poema-de-braulio-
bessa-em-homenagem-as-vitimas-da-covid-19-vira-musica-pelo-paraibano-chico-cesar-1.2248479 

Música:  Inumeráveis - composição feita por Chico César a partir de poema de Bráulio Bessa 

  

http://www.cp2.g12.br/blog/niteroi/files/2020/04/Pandemias-na-Historia.pdf
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/verso/poema-de-braulio-bessa-em-homenagem-as-vitimas-da-covid-19-vira-musica-pelo-paraibano-chico-cesar-1.2248479
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/verso/poema-de-braulio-bessa-em-homenagem-as-vitimas-da-covid-19-vira-musica-pelo-paraibano-chico-cesar-1.2248479
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/verso/poema-de-braulio-bessa-em-homenagem-as-vitimas-da-covid-19-vira-musica-pelo-paraibano-chico-cesar-1.2248479
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André Cavalcante era professor 

amigo de todos e pai do Pedrinho 

O Bruno Campelo seguiu se caminho 

Tornou-se enfermeiro por puro amor 

Já Carlos Antônio, era cobrador 

Estava ansioso pra se aposentar 

A Diva Thereza amava tocar 

Seu belo piano de forma eloquente 

Se números frios não tocam a gente 

Espero que nomes consigam tocar 

  

Elaine Cristina, grande paratleta 

fez três faculdades e ganhou medalhas 

Felipe Pedrosa vencia as batalhas 

Dirigindo über em busca da meta 

Gastão Dias Junior, pessoa discreta 

na pediatria escolheu se doar 

Horácia Coutinho e seu dom de cuidar 

De cada amigo e de cada parente 

Se números frios não tocam a gente 

Espero que nomes consigam tocar 

  

Iramar Carneiro, herói da estrada 

foi caminhoneiro, ajudou o Brasil 

Joana Maria, bisavó gentil. 

E Katia Cilene uma mãe dedicada 

Lenita Maria, era muito animada 

baiana de escola de samba a sambar 

Margarida Veras amava ensinar 

era professora bondosa e presente. 

Se números frios não tocam a gente 

Espero que nomes consigam tocar 

  

Norberto Eugênio era jogador 

piloto, artista, multifuncional 

Olinda Menezes amava o natal. 

Pasqual Stefano dentista, pintor 

Curtia cinema, mais um sonhador 

Que na pandemia parou de sonhar 

A vó da Camily não vai lhe abraçar 

com Quitéria Melo não foi diferente 

Se números frios não tocam a gente 

Espero que nomes consigam tocar 

  

Raimundo dos Santos, um homem guerreiro 

O senhor dos rios, dos peixes também 

Salvador José, baiano do bem 

Bebia cerveja e era roqueiro 

Terezinha Maia sorria ligeiro 

cuidava das plantas, cuidava do lar 

Vanessa dos Santos era luz solar 

mulher colorida e irreverente 

Se números frios não tocam a gente 

Espero que nomes consigam tocar 

Wilma Bassetti vó especial 

pra netos e filhos fazia banquete 

Yvonne Martins fazia um sorvete 

Das mangas tiradas do pé no quintal 

Zulmira de Sousa, esposa leal 

falava com Deus, vivia a rezar. 
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O X da questão talvez seja amar 

por isso não seja tão indiferente 

Se números frios não tocam a gente 

Espero que nomes consigam tocar 

 

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2020/05/15/chico-cesar-da-nomes-as-vitimas-
do-covid-19-em-cancao-com-poema-de-braulio-bessa.ghtml 

  

7)    Faça pares ou trios com as palavras que rimam na música. Por exemplo: 

1ª estrofe: professor/amor/cobrador – Pedrinho/caminho – aposentar/tocar – eloquente/gente. 

  

Produção de texto 

         Ao longo do mês de agosto, você leu vários textos disponibilizados pelos seus professores. 

Apoiado nas informações a que você teve acesso nessas leituras, escreva pelo menos dois 

parágrafos que falem da responsabilidade que cabe a cada cidadão, ou seja, a cada uma de nós, 

no combate e prevenção à pandemia da COVID-19. Esse último texto também deve ser 

considerado, pois ele traz informações muito importantes. O título pode ser “A responsabilidade de 

cada um” ou outro ou você julgue adequado ao seu texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2020/05/15/chico-cesar-da-nomes-as-vitimas-do-covid-19-em-cancao-com-poema-de-braulio-bessa.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2020/05/15/chico-cesar-da-nomes-as-vitimas-do-covid-19-em-cancao-com-poema-de-braulio-bessa.ghtml
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MATEMÁTICA – Prof. Éric 

 

Objetivo: Interpretação e raciocínio lógico envolvendo Adição, Subtração e Multiplicação. 

Contextualização: Informações sobre a COVID-19 por meio de situação problema e leitura gráfica 

(infográfica). 

 

Atividade: Resolver em folha separada e entregar na escola. 

 

 

 

 

Fonte infográfica: https://www.abcdoabc.com.br 

  

O infográfico acima mostra a situação do coronavírus (COVID-19) no município de Diadema até o 

dia 31 de agosto de 2020. 

 

 Analise o infográfico e responda os itens abaixo: 
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a)  Qual foi o número de óbitos em Diadema até o dia 31 de agosto de 2020? 

 

b) Qual é a diferença do número de casos confirmados para o número de óbitos? 

 

c) Quantos casos aguardam resultado? Escreva por extenso. 

 

d) Qual é a diferença de casos confirmados para casos descartados? 

 

e) Qual é a soma dos casos aguardando resultado com casos confirmados? 

 

f) Escreva por extenso o número sucessor de óbitos do município de Diadema. 

 

g) Calcule o triplo dos casos descartados e escreva por extenso. 

 

h) Qual é a soma total de casos confirmados, casos aguardando confirmação, casos descartados 

e número de óbitos? 
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HISTÓRIA – Profa. Lindinalva 

 

Objetivo: Compreender a avaliação como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. 

Habilidades: 02, 02, 03, 05 e 10. 

Contextualização: reconhecer a importância dos estudos para a construção do conhecimento 

histórico e avaliar seu conhecimento em relação ao momento vivido por todos nós. 

 

Atividade: Resolver em folha separada e entregar na escola. 

 

Esta semana realizaremos uma Atividade de Avaliação, antes de responder leia o seu 

material de apoio, como por exemplo o “Caderno de Atividades” Construindo 

Aprendizagens, as atividades complementares das semanas, 18, 19, 20 e 21. Assim, ficará 

muito mais fácil responder as questões. 

 

Atenção! 

Esta atividade vocês responderão em uma folha avulsa, ou seja, vai realizar a atividade em 

folha separada, com nome e série e entregar na escola. 

Leia o texto a seguir e responda: Epidemias que ajudaram a mudar o rumo da história. 

 

https://www.google.com/search?q 

https://www.google.com/search?q
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O surto de coronavírus está mudando dramaticamente a maneira como milhões de pessoas 

em todo o mundo vivem suas vidas. Muitas dessas mudanças serão temporárias. Mas doenças ao 

longo da história tiveram enormes efeitos a longo prazo: desde a queda das dinastias, passando 

pelo aumento no colonialismo, e chegando ao esfriamento do clima. 

Quais foram as piores epidemias da história? 

 

 

https://paraibamaster.com.br/2 

 

Epidemia da gripe H1N1 fez com que 

passageiros e funcionários de companhias 

usassem máscaras de proteção. 

 

 

Quando se fala em quantidade de pessoas que morreram em um curto espaço de tempo, a 

pior epidemia foi a da peste negra, que assolou a Europa e a Ásia no século 14. Também conhecida 

como peste bubônica, a doença apareceu em 1348 e, em dois anos, matou um terço da população 

europeia (estimada em 75 milhões de pessoas). A peste é transmitida por uma bactéria, que tem 

como vetor a pulga do rato. A vítima é picada pelo inseto e o patógeno entra no sistema sanguíneo. 

De lá, ela pode se alojar nos gânglios, criando os bulbos, mas também pode ir para o sangue, 

criando uma infecção generalizada, ou ainda comprometendo os pulmões. Quando a bactéria era 

responsável por uma pneumonia, passava a ser expelida pelas secreções e a doença era 

transmitida de uma pessoa a outra, facilitando sua disseminação. "A mortalidade foi grande porque, 

na época, não havia antibióticos e a população não entendia como a bactéria se disseminava", 

explica o infectologista Stefan Cunha Ujvari. O médico ainda conta que a bactéria nunca 

desapareceu, mas depois de varrer a Europa continuou vivendo nos ratos e, de tempos em tempos, 

causava pequenos surtos da doença. Até hoje é possível encontrar a peste bubônica em algumas 

regiões do mundo, mas atualmente ela é facilmente curada com a ajuda de antibióticos. 

https://paraibamaster.com.br/2
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Outra epidemia importante é a que dizimou os povos indígenas nas Américas. Quando os 

europeus chegaram ao Novo Continente, trouxeram consigo doenças desconhecidas dos nativos, 

como a varíola, o sarampo e a gripe. "As pessoas não dão muita ênfase a essa epidemia porque 

ela foi progredindo e durou um grande período de tempo. Mas entre os séculos 16 e 19, essas três 

doenças mataram mais de 80% da população indígena do continente", afirma Stefan. Também 

entra no ranking de epidemias mais mortais a da gripe espanhola, que surgiu em 1918. "Há 

polêmica sobre o número de vítimas que o vírus causou. Mas, em dois anos, entre 20 e 40 milhões 

de pessoas morreram em decorrência da gripe", diz Stefan. Ele conta que a taxa de mortalidade 

da doença variou muito. Em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, ficou em cerca de 

0,5% (muito próxima à da gripe comum), mas em nações como a Índia, até 6% dos infectados 

morreram. Depois de se espalhar pelo mundo, a gripe espanhola sumiu quando a população 

desenvolveu anticorpos, deixando de ser suscetível à doença. A partir de então, o vírus sofreu 

mutações e passou a causar gripes comuns. "Algo similar deve acontecer com a gripe H1N1 (a 

gripe suína). Ela deve ficar em circulação até o final de 2009 e, depois, as pessoas devem criar 

anticorpos para o vírus", afirma Stefan. 

Fontes: Quais foram as piores epidemias da história. Disponível em: 
https://novaescola.org.br/conteudo/1130/quais-foram-as-piores-epidemias-da-historia. Acesso em 26 marc. 

2020. 

 

Hora da atividade!!! 

1) Quais foram as populações apontadas no texto que sofreram o maior índice de doenças na 

história? 

___________________________________________________________________________ 

2) Quais medidas estão sendo tomadas para diminuir ou evitar a propagação da pandemia do 

novo Coronavírus? 

___________________________________________________________________________ 

3) Numere as imagens de acordo com o texto: 
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1 - PESTE NEGRA 

 

https://www.google.com/search?q 

 

(  ) Os europeus chegaram ao Novo 
Continente, trouxeram consigo, ela foi 
progredindo e durou um grande período de 
tempo. A doença atormentou a humanidade 
por mais de 3.000 anos. Até figurões como 
o faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II 
da Inglaterra e o rei Luís XV da França 
tiveram a temida “bixiga”. A vacina foi 
descoberta em 1796. 

2- VARÍOLA 

 

https://www.google.com/search?q 

(   ) A peste bubônica ganhou o nome por 
causa da pior epidemia que atingiu a 
Europa, no século 14. Ela foi sendo 
combatida à medida que se melhorou a 
higiene e o saneamento das cidades, 
diminuindo a população de ratos urbanos. 

3- GRIPE ESPANHOLA 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gripe_e

spanhola 

 

(   )Também entra no ranking de epidemias 
mais mortais, o vírus Influenza é um dos 
maiores carrascos da humanidade. A mais 
grave epidemia foi batizada de gripe 
espanhola, embora tenha feito vítimas no 
mundo todo. No Brasil, matou o presidente 
Rodrigues Alves. 

 

https://www.google.com/search?q
https://www.google.com/search?q
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gripe_espanhola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gripe_espanhola
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4) Assinale a resposta correta, a gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu no século 

XX, causada: 

a) Pela mutação do vírus Influenza; 

b) Pelo Coronavírus; 

c) Pelo Aedes Aegypti; 

d) Nenhuma das opções. 

  

 

https://www.google.com/search?q 

 

 

5) Tendo em vista o momento atual da Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil. 

Qual a sua opinião sobre a obrigatoriedade no uso de máscaras de proteção? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

https://www.google.com/search?q
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GEOGRAFIA – Prof. Edmilton 

 

Objetivos: Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 

socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e 

contemporâneas. Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e 

estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil. 

  

Contextualização: Contextualização: Lembrando que essa atividade deve ser entregue na escola 

para ser corrigida. Use folha de almaço, coloque seu nome completo e série e escreva somente as 

respostas das questões. A entrega deverá ser feita nos dias de plantão de atendimento, às quartas-

feiras, das 10h00 às 14h00. 

 

Para responder os exercícios consultar as aulas anteriores:   Formação territorial do Brasil; Brasil: 

aspectos econômicos; 

  

Observe a imagem: 

 

Fonte: coladaweb.com 
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1 – Identifique os estados brasileiros que no século XVIII eram produtores de ouro? 

 

2 - Cite três cidades mineira produtora de ouro. 

 

3 – Observe o mapa e responda: 

 

coladaweb.com 

3 – Quais países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil? 

 

4 - Quais as condições favoráveis para implantar um sistema de produção baseado nos princípios 

econômicos mercantilista, no Brasil colônia? 

 

5 - Por que o Brasil fico conhecido como um país de economia dependente? 
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CIÊNCIAS – Profa Dora 

 

Objetivo: Compreender as principais características do vírus que causa a doença Covid -19. 

Contextualização: Conhecer sintomas, transmissão e prevenção da Covid -19. 

 

Atividade avaliativa: responda as questões numa folha e entregar na secretaria da escola. 

 

 

1) Por que os vírus são parasitas obrigatórios?  

 

2) Quais são os sintomas da Covid-19?  

 

3) Quais são as formas de contágio da Covid- 19? 

 

4) Quais são as medidas de prevenção da Covid-19? 

 

5)  Os vírus não são formados por células.  Explique como ocorrem a replicação? 
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INGLÊS – Profa. Rosemere 

 

Objetivos: Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo de leitura. Construir 

repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, rotina diária, atividades de lazer, 

esportes, entre outros). 

  

Contextualização: A atividade traz um pequeno diálogo em que o verbo to be foi empregado. 

Vamos analisá-lo, retomando assuntos que vimos nessas últimas semanas. Lembrando que essa 

atividade deve ser entregue na escola para ser corrigida. Use folha de almaço, coloque seu nome 

completo e série e escreva somente as respostas das questões. A entrega deverá ser feita nos dias 

de plantão de atendimento, às quartas-feiras, das 10h00 às 14h00. 

 

Atividades:  

 

A terrible headache    

                                

  

    – Good morning, Mary. 

    – Good morning, Joseph. 

    – Are you well today? 

    – No, I am not well. I am sick. 

    – What is the matter? 

    – A terrible headache.

 Responda: 

1- O texto acima representa um diálogo. Quem são os participantes desse diálogo? 

 

2- Que cumprimento eles usam? Em que parte do dia esse cumprimento é empregado? 

 

3- Em “Are you well today?”, que pronome pessoal é empregado? 

  

4- Que forma do verbo aparece com o pronome? 
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 5- Repare na frase e responda: por que o verbo aparece antes do pronome? 

   

6- O que significa a palavra headache em português? 

   

7- Headache é um dos sintomas da COVID-19?  (   ) Yes      (    ) No 
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ARTE – Prof. Marco André 

 

Atividades a serem entregues: 

- Postagem da capa (Divisória do caderno) com as palavras “Pandemia, Cidadania , Mundo e 

Meio Ambiente” 

- Caderno 1º Construindo aprendizagens, Unidade III - Mundo e Meio Ambiente - Página 48. 

- Atividades 3º semana de agosto das Aulas 17/08 e 14/08 

 

Atividade 1:Ilustre em seu caderno de desenho a música 

Atividade 2:Responda às questões 

Atividade 3:Pesquise a biografia Oswaldo Montenegro 

● Pesquisa da biografia do músico favorito do MPB e preencher a Ficha do Musico com as 

informações pesquisadas. 

● Fazer leitura e atividade do caderno  1º Construindo aprendizagens,  Unidade I - Pandemia 

- Páginas 19/20  

● Responda o texto sobre os princípios da música. 

 

Organize suas atividades até a presente data.  

Faça um resumo de tópicos comentados em uma folha de caderno pautada (com linha normal) a 

caneta, bem colorido, criativo e cole em seu caderno de desenho. Você pode criar um fundo ou 

borda bem personalizada. 

 

Dúvidas fico a disposição no Whatsapp (Urgentes) e Classroom. 

 

 


