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da Turma da MÃ´nica em
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esta aula tem como foco
contemplar as aÃ§Ãµes dos
docentes
que
estÃ£o
participando do programa
de formaÃ§Ã£o Pacto
Nacional
da
AlfabetizaÃ§Ã£o na Idade
Certa, o qual tem como
objetivo a formaÃ§Ã£o
docente crÃtica, reflexiva
e problematizadora. Fri, 07
Dec 2018 06:13:00 GMT
Portal do Professor - O uso
das tirinhas no processo de
... - Portal do Professor Utilizando a â€œTurma da
MÃ´nicaâ€• como pretexto
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diferentes gÃªneros textuais
e sua funÃ§Ã£o social;
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gÃªneros
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- Eu estava em casa era uma
tarde
ensolarada...aquele
calor imenso e depois do
almoÃ§o me deitei. Minha
sogra tinha saÃdo, meu
filho estava na escola e eu
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Dec 2018 14:44:00 GMT
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mais
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Todo este material estÃ¡
aqui gratuitamente para seu
uso prÃ³prio ajudando no
seu estudo e curso. SÃ£o
mais de 2.000 Livros de
todos os tipos (cerca de
1000 livros evangÃ©licos),
1.013
Modelos
de
Documentos Comerciais,
5.247 Receiras CulinÃ¡rias,
1.030 Trabalhos Escolares
etc. NÃ£o vendemos, nÃ£o
incentivamos a ... Sun, 09
Dec 2018 15:08:00 GMT
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Milagre de Anne Sullivan
Ã© um filme que nos
apresenta a disposiÃ§Ã£o,
dedicaÃ§Ã£o e amor da
senhorita Sullivan que, a
pedido
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Alexander
Graham Bell, torna-se
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professora e amiga de
Hellen Keller. Wed, 05 Dec
2018 19:16:00 GMT Blog
da ProfÂª Isabel Aguiar: A
HISTÃ“RIA DA SURDEZ.
EMBASAMENTO
TEÃ“RICO
Desde
os
primÃ³rdios
da
civilizaÃ§Ã£o o homem
busca habilidades que lhe
tornem mais Ãºtil a vida em
sociedade e que lhe possam
tornar mais feliz. Mon, 10
Dec 2018 00:19:00 GMT
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material
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blogs Ã© para consulta e
uso, sem custos, para o
visitante.
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