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PORTUGUÊS - PROFESSORA ROSSANA 

 

O objetivo desta atividade é para trabalhar a interpretação de texto, os principais erros 

do uso dos porquês e dos pronomes “me, mim, te, ti” nas redações e reforçar as noções 

da pontuação através da escrita e exercícios. 

Nestes contextos, abordaremos a interpretação de texto com testes alternativos; e na 

revisão gramatical, haverá exercícios para completar frases e uma breve explicação 

sobre o uso dos pronomes descritos acima para compreensão e execução dos 

exercícios. Na parte de redação, o aluno terá um pequeno diálogo para criar, utilizando 

as principais pontuações. 

Joana 

Joana, carregando na cabeça um balde de leite, dirigia-se rapidamente para a aldeia. A fim 
de andar mais depressa, tinha posto uma roupinha ligeira e sapatos bem cômodos. 

Ia leve como o vento. Em seu pensamento, já estava vendendo o leite e empregando o 
dinheiro. 

– Compro cem ovos e ponho a chocar. Posso muito bem criar pintos ao redor da casa. Quando 
crescerem, vendo todos e tenho um bom lucro. Com esse dinheiro, compro um leitãozinho. 
Em pouco tempo, terei um porco bem gordo, pois só comprarei se o leitão já for gordinho. 
Cobro um bom preço pelo porco e compro uma vaca. Terá que vir acompanhada de seu 
bezerrinho. Será uma graça vê-lo saltar pelo quintal. 

Joana entusiasmada, saltou também. O balde caiu da sua cabeça, e o leite derramou-se no 
chão. Adeus bezerro, vaca, porco, leitão, ninhada de pintos! 

A pobre Joana voltou para casa, com medo que o marido brigasse com ela. 

– É fácil fazer castelos no ar, pensava. Nada mais gostoso. Na minha imaginação posso virar 
rainha, usar uma coroa de diamantes e ter súditos que me adorem. Nada disso dura muito: 
uma coisa à-toa acontece, e volto a ser Joana Leiteira. 



 

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, nº 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 

 

 

 

(GÄRTNER, Hans & ZWERGER, Lisbeth. 12 fábulas de Esopo. Trad. ALMEIDA, Fernanda 
Lopes ). 

01. Em “Será uma graça vê-lo saltar pelo quintal”, o termo sublinhado refere-se ao: 

(A) bezerro.    (B) porco.    (C) pinto.    (D) leitão 

02. Em “ – Compro cem ovos e ponho para chocar”, o travessão indica: 

(A) o fim da expressão do pensamento de Joana. 

(B) o início da expressão do pensamento da leiteira. 

(C) a continuidade do pensamento da mulher. 

(D) a interrupção do pensamento da personagem. 

  

03. Os sonhos de Joana se desfazem quando: 

(A) ao planejar a venda do leite, ela apressou muito o passo. 

(B) ao voltar para casa, o marido brigou muito com ela. 

(C) ao saltar, ela deixa o balde cair e derrama todo o leite no chão. 

(D) ao carregar o balde de leite, ela se deu conta do trabalho que teria. 

  

4) Para Joana, “fazer castelos no ar...” significa o mesmo que fazer : 

(A) planos com base concreta. 

(B) projetos sem base na realidade. 

(C) suposições com dados comprováveis. 

(D) propostas sem dados comprováveis. 

  

5) Complete as frases com por que, porque, porquê: 

a) ____________ este caderno está em cima da mesa? 

b) ____________ eu irei estudar daqui a pouco, mãe. 
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c) Não quero saber o ________________dele ter faltado à aula, Max! 

  

Recordando o uso dos pronomes me, mim, te, ti:  

 - Os pronomes “me e te” são pronomes usados como complemento de frases SEM o uso de 

preposição (para, de, sem, por) 

 

_ Os pronomes “mim e ti” são pronomes usados como complementos de frases que VÊM 

acompanhados de preposição (de, sem, para, por). Agora faça o que se pede. 

.6) Coloque o me, mim, te, ti. 

a) Carlos, o Marcos _______avisou que hoje não haverá aula? 

b) Sim, ele _______avisou, apesar de ele não gostar de __________. 

c) Não _________ preocupes. Ele gosta de ____________, sim, Carlos. Ele só é mal 
humorado. 

 d) Essas flores são para __________? Agradeço-_____ muito, querido! 

7) Coloque a pontuação nas frases, observando as letras maiúsculas e minúsculas. 

a) Diadema   26 de outubro de 2015 

b) Marcelo   você já almoçou hoje 

c) Nossa    Mas que calor está fazendo São Paulo 

 8) Faça um breve diálogo, de no mínimo 5 linhas, usando as pontuações necessárias. Não 
se esqueça dos travessões para fazer as trocas das falas. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CIÊNCIAS – PROFESSOR LAÉRCIO 

 

OBJETIVO: Após leitura do texto “VÍRUS” e resolvido às questões apresentadas, vamos 

efetuar as devidas correções. 

1) O que são Vírus? 

Resposta: O vírus é um organismo biológico com grande capacidade de 

automultiplicação, utilizando para isso uma estrutura celular. É um agente capaz de causar 

doenças em animais e vegetais.  

2) Como é a estrutura de um Vírus? 

Resposta: É formado por um capsídeo de proteínas que envolve o ácido nucléico, que pode 

ser RNA (ácido ribonucléico), exemplo: Coronavírus, ou DNA (ácido desoxirribonucléico). Em 

alguns tipos de vírus, esta estrutura é envolvida por uma capa lipídica com diversos tipos de 

proteínas. 

3) Por que os Vírus são parasitas celulares? 

Resposta: Um vírus sempre precisa de uma célula para poder replicar seu material genético 

(parasita celular), produzindo cópias da matriz. Portanto, ele possui uma grande capacidade 

de destruir uma célula, pois utiliza toda a estrutura da mesma para seu processo de 

reprodução.  

4) Explique o ciclo reprodutivo de um Vírus. 

Resposta: São quatro as fases do ciclo de vida de um vírus:  

Entrada do vírus na célula: ocorre a absorção e fixação do vírus na superfície celular e logo 
em seguida a penetração através da membrana celular. 
 
Eclipse: um tempo depois da penetração, o vírus fica adormecido e não mostra sinais de sua 
presença ou atividade. 
 
Multiplicação: ocorre a replicação do ácido nucléico e as sínteses das proteínas do capsídeo. 
Os ácidos nucléicos e as proteínas sintetizadas se desenvolvem com rapidez, produzindo 
novas partículas de vírus. 
 
Liberação: as novas partículas de vírus saem para infectar novas células sadias. 

5) Cite doenças humanas provocadas por Vírus. 

Resposta: Hepatite, sarampo, caxumba, gripe, dengue, poliomielite, febre amarela, varíola, 

AIDS, Coronavírus (covid 19), catapora, etc. 

http://www.suapesquisa.com/cienciastecnologia/dengue.htm
http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/febre_amarela.htm
http://www.suapesquisa.com/aids
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6) Como podemos prevenir as viroses? 

Resposta: Os antibióticos não servem para combater os vírus. Alguns tipos de remédios 

servem apenas para tratar os sintomas das infecções virais. As vacinas são utilizadas como 

método de prevenção, pois estimulam o sistema imunológico das pessoas a produzirem 

anticorpos contra determinados tipos de vírus.  

 

MATEMÁTICA – PROFESSOR ANÍBAL 

 

 

 

 

Atividade – 2º semana 

 

1) Escreva os números inteiros: 

a)  Compreendidos entre 1 e 7;  

b)  Compreendidos entre −3 e 3;  

c)  Compreendidos entre −4 e 2;  

d)  Compreendidos entre −6 e 0; – 2 – 3  

 

2) Uma escola promoveu jogos esportivos cujos resultados estão no quadro abaixo: 

Nomes Pontos obtidos 

Antonio 3 pontos ganhos 

Roberto 8 pontos perdidos 

José 7 pontos ganhos 

Fernando 0 pontos 

Quem é o jogador que está melhor classificado? 

 

3) Rafaela tem R$ 3.000,00 e deseja gastar a maior quantidade possível, sem ficar 

devendo na loja. Verificou o preço de alguns produtos:  TV: R$ 962,00 DVD: R$ 299,00 Micro-

OBJETIVO – Rever conceitos aprendidos em classe e suas possíveis aplicações.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO  - Os números fazem parte de nossa vida diária. Para os adultos relacionar os sinais 

com dinheiro (positivo) e dívida (negativo) é imediato. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE – Fazemos uma pequena revisão dos conceitos e das regras de sinais. Algumas 

aplicações das operações  e em seguida aplicamos os conceitos preenchendo um exemplo de extrato bancário. 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/antibiotico.htm
http://www.todabiologia.com/genetica/anticorpos.htm
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ondas: R$ 429,00 Geladeira: R$ 1.219,00  Na aquisição dos produtos, conforme as condições 

mencionadas, e pagando a compra em dinheiro, o troco recebido será de:  

A) R$ 181,00 

B) R$ 84,00  

C) R$ 36,00  

D) R$ 91,00  

E) R$ 46,00 

 

GEOGRAFIA – PROFESSORA DANIELE 

 

 

Gabarito 

Objetivo da atividade: Incentivar e aprimorar a autocorreção. 

Contextualização: Como já foi feito em sala de aula vamos corrigir a atividade tendo como 

base as informações passadas pela professora. 

 

Questões: 

1) Na sua casa, se não houvesse energia elétrica o que você deixaria de fazer? 

Resposta pessoal. 

2) Você conhece alguém que não tem acesso a energia elétrica? Se sim, comente as 

dificuldades que eles encontram. 

Resposta pessoal 

 

Questões: 

1) Porque é importante economizar energia? 

Resposta: Primeiramente para preservar o meio ambiente, mas também há o benefício de se 

gerar uma economia financeira, ou seja, conta de luz mais barata. 

2) Das dicas dadas no texto para economia de energia elétrica, qual ou quais as que você 

tem o hábito de fazer em casa? 

Resposta pessoal 
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Atividade para semana de 06.04.2020 a 10.04.2020 

 

Objetivo da atividade: Falar sobre recursos energéticos disponíveis. 

Contextualização: Como já foi feito em sala de aula vamos ler o texto e analisar as 

informações disponibilizadas, sugiro que sempre que possível pesquisem sobre o tema para 

aprofundamento da aula. 

Atividade: Aula 3 - Leia com atenção e responda as questões. 

 

Recursos energéticos 

O homem extrai da natureza os recursos que serão transformados em energia. A madeira é 

uma fonte de energia, pois com ela obtém-se o fogo que aquece o ambiente, proporciona o 

cozimento dos alimentos, movimenta caldeiras que ajudam na produção industrial. 

A descoberta do fogo pelo homem provavelmente ocorreu no período denominado Paleolítico, 

há milhares de anos. 

Existem, na atualidade, muitas formas de se obter energia, algumas são menos refinadas, 

outras necessitam de bastante tecnologia, como é o caso da energia nuclear. Como podemos 

classificar as formas de energia? Quais são os impactos ambientais que elas proporcionam? 

 

 

Fontes de energia renováveis e não renováveis 

Existe uma grande preocupação mundial em relação à quantidade de fontes de energia 

disponível no mundo e a possibilidade delas acabarem. Especialistas alertam que algumas 

fontes de origem fóssil, considerando as reservas já conhecidas e a exploração feita pelo 

homem, podem acabar em algumas décadas. 

Os combustíveis fósseis são substâncias originadas da decomposição de materiais orgânicos, 

como florestas e animais, que começaram a se formar há milhões de anos. São fontes de 

energia não renováveis o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. 
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A natureza precisa de milhões de anos para repor essas fontes de energia. O petróleo, por 

exemplo, é uma fonte de extrema importância na economia moderna, e formou-se há milhões 

de anos, na era geológica denominada Mesozoica. 

 

 

Questões: 

1) Como podemos classificar as formas de energias? 

 

2) O que são combustíveis fósseis? 

 

3) Quais são as fontes de energia não renováveis? 

 

Texto extraído do livro Caminhar e transformar – autora Angélica Tozarini. 
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HISTÓRIA – PROFESSORA KÁTIA 

 

 

OBJETIVO: Situar conhecimentos históricos e localizá-los em uma multiplicidade de tempos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Continuidade do trabalho dos conteúdos escolares pertinentes ao 

ano correspondente. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

-Assistir a vídeo aula; 

-Interpretação da mesma através de texto do aluno. 

 

 

 

ASSISTA ATENTAMENTE O VÍDEO ABAIXO SOBRE AS CRUZADAS… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6aJBVG0oizw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6aJBVG0oizw
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INGLÊS – PROFESSORA ANA PAULA 

 

OBJETIVO : Reconhecer a importância da Língua Inglesa  e  suas   origens históricas  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO : Revisar e recordar as origens históricas  da Língua Inglesa, tema  

já  abordado  em sala de aula 

 

ATIVIDADE : 

Copiar o texto, as questões e responder em seu caderno: 

 

 

Inglês (English)  

Origem  Histórica  

É  uma língua germânica ocidental que surgiu nos reinos anglo-saxônicos da Inglaterra e se 

espalhou para o que viria a tornar-se o sudeste da Escócia, sob a influência do 

reino anglomedieval da Nortúmbria. Após séculos de extensa influência da Grã-Bretanha e 

do Reino Unido desde o século XVIII, através do Império Britânico, e dos Estados 

Unidos desde meados do século XX, o inglês tem sido amplamente difundido  em todo o 

planeta, tornando-se a principal língua do discurso internacional e uma língua franca em 

muitas regiões.  O idioma é amplamente aprendido como uma segunda língua e usado 

como língua oficial da União Europeia, das Nações Unidas e de muitos países 

da Commonwealth, bem como de muitas outras organizações mundiais. É o terceiro idioma 

mais falado em todo o mundo como primeira língua, depois do mandarim e do espanhol.  

Historicamente, o inglês originou-se da fusão de línguas e dialetos, agora coletivamente 

denominados inglês antigo, que foram trazidos para a costa leste da Grã-Bretanha por povos 

germânicos (anglo-saxões) no século V, sendo a palavra english derivada do nome 

dos anglos e, finalmente, de sua região ancestral de Angeln (no que é agora Schleswig-

Holstein). Um número significativo de palavras em inglês são construídos com base nas 

raízes do latim, visto que esse idioma foi, de alguma forma, a língua franca da Igreja Cristã e 

da vida intelectual europeia. O inglês foi mais influenciado pela língua nórdica antiga, devido 

a invasões viquingues nos séculos VIII e IX. 

 

(Wikipedia.org) 
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QUESTÕES: 

 

1- Complete : 

 

a) Inglês (English) é uma língua _________________  que surgiu nos reinos anglo-

saxônicos da _________________   e  se espalhou para o que viria a tornar-se o sudeste 

da ________________ , sob a influência do reino anglo medieval da Nortúmbria.  

 

b) É o terceiro _____________________  mais falado em todo o ___________________  

como primeira língua, depois do mandarim e do ______________________ . 

 

 

 

2-Assinale  com  um “X”  a  alternativa correta: 

 

•“Historicamente, o inglês originou-se da fusão de:” 

a) Língua e boca 

b) Dialetos e fonemas 

c) Línguas e dialetos 

d) Sons, fonemas e gírias  

•“Um número significativo de palavras em inglês são construídos com base nas raízes do:” 

a) Japonês  

b) Latim  

c) Árabe  

d) Português  

• “O inglês foi mais influenciado pela língua nórdica antiga, devido a invasões viquingues nos 

séculos:”  

a) Il  e  lll 

b) V  e  Vl 

c) l  e  Vll 

d) Vlll  e  lX 
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ARTE – PROFESSORA ROSANGELA 

 

ATIVIDADE 3  

 

OBJETIVOS: 

RECONHECER ALGUMAS CATEGORIAS DO SISTEMA DAS ARTES VISUAIS - MUSEUS, 

GALERIAS, INSTITUIÇÕES E ARTISTAS. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

QUE TAL CONHECER UM MUSEU SEM SAIR DE CASA? 

ALGUNS MUSEUS COMO O MUSEU DO LOUVRE, MUSEU CASA DO PORTINARI E 

PINACOTECA SÃO ALGUNS LOCAIS QUE OFERECEM VISITAS VIRTUAIS. 

ACESSE UM DOS LINKS E CONHEÇA UM ESPAÇO EXPOSITIVO.  

https://www.museucasadeportinari.org.br/TOUR-VIRTUAL/ 

http://pinacoteca.org.br/ 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

ROTEIRO DE ESTUDOS APÓS A VISITA VIRTUAL AO MUSEU. 

1. QUE COLEÇÃO POSSUI ESSE MUSEU? 

2. ESCOLHA UMA OBRA DESTE MUSEU E RELATE O QUE COMPREENDEU DESTA 

OBRA. 

3. DESENHE A OBRA CITADA NA QUESTÃO 2. 

 

LINKS E ANEXOS: 

MUSEU CASA DE PORTINARI. DISPONÍVEL 

EM:<HTTPS://WWW.MUSEUCASADEPORTINARI.ORG.BR/TOUR-VIRTUAL/>, ACESSO 

EM 01/04/2020 

 

PINACOTECA. DISPONÍVEL EM: <HTTP://PINACOTECA.ORG.BR/>, ACESSO EM 

01/04/2020 

 

https://www.museucasadeportinari.org.br/TOUR-VIRTUAL/
http://pinacoteca.org.br/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.museucasadeportinari.org.br/TOUR-VIRTUAL/
http://pinacoteca.org.br/
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MUSEU DO LOUVRE. DISPONÍVEL EM: <HTTPS://WWW.LOUVRE.FR/EN/VISITES-EN-

LIGNE>, ACESSO EM 01/04/2020. 

 

DICA: 

CASO ESCOLHA O MUSEU DO LOUVRE FAÇA A TRADUÇÃO PARA A LÍNGUA 

PORTUGUESA CLICANDO NO ÍCONE INDICADO NA IMAGEM ABAIXO, APÓS CLICAR 

APARECERÁ UMA JANELA COM A OPÇÃO INGLÊS E PORTUGUÊS. É SÓ ESCOLHER 

PORTUGUÊS QUE TERÁ A TRADUÇÃO PARA LÍNGUA PORTUGUESA DA PÁGINA. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4  

 

OBJETIVOS: 

RECONHECER E EXPERIMENTAR, EM PROJETOS TEMÁTICOS, AS RELAÇÕES 

PROCESSUAIS NAS ARTES VISUAIS. 

 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne


 

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, nº 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 

 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

CONSELHOS DA ARTETERAPEUTA UCRANIANA VICTORIA NAZAREVICH. 

1. SE VOCÊ ESTÁ CANSADA, DESENHE FLORES. 

2. SE ESTIVER BRAVA, DESENHE LINHAS. 

3. SE ALGUMA COISA ESTIVER DOENDO, COMECE A ESCULPIR (USE 

SABONETES, VELAS, ARGILA, MADEIRA… O QUE TIVER AO ALCANCE) 

4. SE VOCÊ ESTÁ ENTEDIADA, COMECE A COLORIR UMA FOLHA DE PAPEL. 

5. SE ESTIVER TRISTE, PINTE UM ARCO-ÍRIS. 

6. SE VOCÊ TEM MEDO, APRENDA A FAZER O PONTO MACRAMÊ (AQUELES 

PARECIDOS COM TRANÇAS QUE USAM PARA FAZER PULSEIRAS DE FIOS) 

7. SE ESTIVER ANGUSTIADA, FAÇA UMA BONECA DE PANO (A MÃO MESMO COM 

O MATERIAL QUE TIVER EM CASA). 

8. SE ESTIVER INDIGNADA, RASGUE UMA FOLHA DE PAPEL EM PEDACINHOS. 

9. SE ESTIVER PREOCUPADA, COMECE A FAZER ORIGAMI (AQUELAS 

DOBRADURAS DE PAPEL, BARQUINHOS, AVIÕES, SAPINHOS…) 

10. SE ESTIVER TENSA, DESENHE FIGURAS GEOMÉTRICAS DIFERENTES. 

11. SE VOCÊ PRECISA LEMBRAR ALGUMA COISA, DESENHE LABIRINTOS. 

12. SE ESTIVER DECEPCIONADA COM ALGUÉM, FAÇA A RÉPLICA DE UMA 

PINTURA. 

13. SE ESTIVER DESESPERADA, DESENHE SAÍDAS, ESTRADAS, PORTAS E RUAS. 

14. SE VOCÊ PRECISA ENTENDER ALGUMA COISA, DESENHE MANDALAS (SE 

ACHAR COMPLEXO, DESENHE UMA MARGARIDA E DEPOIS VAI REPETINDO AS 

PÉTALAS EM TORNO DELA E PINTE-AS COLORIDAS) 

15. SE VOCÊ PRECISA RENOVAR AS ENERGIAS, DESENHE PAISAGENS. 

16. SE QUISER ENTENDER OS SEUS SENTIMENTOS, FAÇA UM AUTORRETRATO. 

17. SE FOR IMPORTANTE CONHECER O SEU ESTADO DE ESPÍRITO, DESENHE 

MANCHAS COLORIDAS COMO NUM DESENHO CEGO (AQUELES QUE FECHAMOS OS 

OLHOS E RABISCAMOS O PAPEL EM CÍRCULOS SEM TIRAR O LÁPIS DO LUGAR). 

18. SE VOCÊ PRECISA ORGANIZAR OS SEUS PENSAMENTOS, DESENHE 

CÍRCULOS E QUADRADOS. 

19. SE QUISER ENTENDER OS SEUS DESEJOS, FAÇA UMA COLAGEM COM 

FIGURAS DE REVISTAS, LETRAS, TECIDOS… 

https://kolobok.ua/semya/samorazvitie/profilaktika-stressa-23-soveta-ot-art-terapevta-viktorii-nazarevich-2849.html


 

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, nº 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 

 

 

 

20. SE VOCÊ QUER SE CONCENTRAR NOS SEUS PENSAMENTOS, DESENHE 

PONTOS, ALVOS, MIRAS. 

21. PARA ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA UMA SITUAÇÃO, DESENHE 

ONDAS E CÍRCULOS. 

22. SE ESTIVER SEM FORÇAS PARA SAIR DA SITUAÇÃO, MAS PRECISA SEGUIR 

EM FRENTE, DESENHE ESPIRAIS. 

23. SE VOCÊ QUER SE CONCENTRAR EM UMA META, COLOQUE A SUA META 

NO PAPEL E COLE-A NO ESPELHO. 

 

PORTAL RAÍZES. 23 CONSELHOS DA TERAPEUTA VICTORIA NAZAREVICH PARA 

REORGANIZAR AS IDEIAS. DISPONÍVEL EM: < HTTPS://WWW.PORTALRAIZES.COM/23-

CONSELHOS-DE-VICTORIA-NAZAREVICH/>. ACESSO EM 02/04/2020. 

 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

ASSISTA O VÍDEO VICTORIA NAZAREVICH, NA VOZ DOS PROFESSORES DE ARTE 

ATRAVÉS DO LINK 

https://youtu.be/ykvF-qVAbiA 

 

AGORA ESCOLHA UM DOS CONSELHOS DA ARTE TERAPEUTA VICTORIA 

NAZAREVICH PARA REALIZAR.  

 

LINKS E ANEXOS: 

PERDÃO, GISLAINE. VICTORIA NAZAREVICH, NA VOZ DOS PROFESSORES DE ARTE. 

DISPONÍVEL EM:< HTTPS://YOUTU.BE/YKVF-QVABIA>, ACESSO EM 31/03/2020. 

 

PORTAL RAÍZES. 23 CONSELHOS DA TERAPEUTA VICTORIA NAZAREVICH PARA 

REORGANIZAR AS IDEIAS. DISPONÍVEL EM: < HTTPS://WWW.PORTALRAIZES.COM/23-

CONSELHOS-DE-VICTORIA-NAZAREVICH/>. ACESSO EM 02/04/2020 
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