
 
 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 

 NÚCLEO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS 

 
 
 

SEMANA – 14 a 19 de setembro de 2020 
 

CONTEÚDOS 

 1.º ano 2.º e 3.º ano 4.º ano 5.º ano EJA 

SEGUNDA 
(14/09) 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
Gênero textual:  
Cartaz – Campanha 
doação de 
brinquedos. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; 
Ampliação 
vocabular. 
 
 
 
 
Componente 
curricular – 
Matemática 
 
Conteúdo: Números 
ordinais até o 10.º. 
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
Gênero textual:  Regra 
de jogo – Bolinha de 
gude. 
 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
 
 
 
 
 
 
Componente 
curricular – 
Matemática 
 
Conteúdo: Problemas 
envolvendo diferentes 
significados da 
operação fundamental: 
multiplicação. 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
Gênero textual: Tirinhas 
– Bichinhos de Jardim 
(http://www.migonautas.
com.br/search?updated-
max=2020-02-
15T16:48:00-
08:00&max-results=7); 
Armandinho 
(https://tirasarmandinho.
tumblr.com/post/116569
572589/tirinha-original); 
Migonautas 
(http://www.migonautas.
com.br/search?updated-
max=2020-02-
15T16:48:00-
08:00&max-results=7) 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; Coesão.  
 
 

Componente curricular - 
Língua Portuguesa 
Gênero textual: Tirinha – 
Migonauta 
(http://www.migonautas.c
om.br/)  
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; Ampliação 
vocabular. 
 
 
 
 
 
Componente curricular 
– Matemática 
 
Conteúdo: Problemas de 
situações multiplicativas.  
• Regularidades 
(multiplicação por 10, 100 
e 1000). 
 
 

Componente curricular - 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: Texto 
expositivo de divulgação 
científica e ficha técnica. 
 
 
 
 
Componente curricular -  
Matemática 
 
Conteúdo:  

 Algoritmos da 
adição, subtração, 
multiplicação e 
divisão; 

 Tabela pitagórica; 
 Tabuadas; 
 Operações de 

multiplicação; 
 Resolução de 

problemas; 
 Comutatividade; 
 Proporcionalidade; 
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Componente 
curricular - 
Educação Física 
 
Conteúdo: Jogos e 
Brincadeiras - Jogos 
esportivos: esportes 
de invasão - Parte I. 

Componente 
curricular - Educação 
Física 
 
Conteúdo: Jogos e 
Brincadeiras - Jogos 
esportivos: esportes 
de invasão - Parte I. 
 
 

Componente 
curricular – 
Matemática 
 
Conteúdo: Frações: 

⁃ termos: denominador e 

numerador; 

⁃ representação das 

frações unitárias, 1/2, 
1/3, 1/4, 1/5 e 1/10 em 
situações cotidianas 
(fração da unidade – 
contínua; fração de 
quantidades – discreta). 
 
 
 
 
Componente 
curricular - Educação 
Física 
 
Conteúdo:  
Jogos esportivos. 
 

Componente curricular - 
Educação Física 
 
Conteúdo:  
Jogos esportivos. 

 Distributividade; 
 Divisão; 
 Diferentes formas de 

cálculos para a 
divisão como: 
repartir, distribuir, 
separar, medir e 
comparar; 

 Decomposição 
numérica; 

 Adição de parcelas 
iguais. 

 
 
 
 
Componente curricular - 
Direitos Humanos e 
Família 
 
Conteúdo: Cidadania 

TERÇA 
(15/09) 
 
 
 
 

Componente 
curricular – História 
  
Conteúdo: 
Documentos e 
registros pessoais, 

Componente 
curricular – História 
 
Conteúdo: 
Contribuições dos 

Componente 
curricular – História 
 
Conteúdo: Movimento 
imigratório no 

Componente curricular 
– História 
 
Conteúdo: Movimentos 
Sociais de 

Reprise do dia 14/09: 
 
Componente curricular -  
Língua Portuguesa 
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relações de trabalho 
na comunidade e 
manifestações 
culturais -folclore. 
 
 
 
Componente 
curricular – Arte 
 
Conteúdo: 
Apreciação musical 
(percepção dos 
elementos da 
música). 
 
 
 
Proposta 
Pedagógica - 
Cinemas de Curitiba 

imigrantes na cultura 
brasileira. 
 
 
 
 
 
Componente 
curricular – Arte 
 
Conteúdo: Apreciação 
musical (percepção 
dos elementos da 
música). 
 
 
 
 
Proposta Pedagógica 
- Águas de Curitiba e 
Região Metropolitana 

Brasil nos séculos XIX e 
XX 
 
 
 
 
 
Componente 
curricular – Arte 
 
Conteúdo: Jogos 
Musicais; Jogos de 
Mãos. 
 
 
 
 
 
Proposta Pedagógica - 
Paço Municipal 

Resistência - Movimento 
Indígena 
 
 
 
 
 
Componente curricular 
– Arte 
 
Conteúdo: Jogos 
Musicais; Música de 
jogos. 
 
 
 
 
 
Proposta Pedagógica - 
Parque Gomm 

Conteúdo: Texto 
expositivo de divulgação 
científica e ficha técnica. 
 
 
 
 
Componente curricular -  
Matemática 
 
Conteúdo:  

 Algoritmos da 
adição, subtração, 
multiplicação e 
divisão; 

 Tabela pitagórica; 
 Tabuadas; 
 Operações de 

multiplicação; 
 Resolução de 

problemas; 
 Comutatividade; 
 Proporcionalidade; 
 Distributividade; 
 Divisão; 
 Diferentes formas de 

cálculos para a 
divisão como: 
repartir, distribuir, 
separar, medir e 
comparar; 
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 Decomposição 
numérica; 

 Adição de parcelas 
iguais. 

 
 
 
Componente curricular - 
Direitos Humanos e 
Família 
 
Conteúdo: Cidadania 
 
 

QUARTA  
(16/09) 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Ensino 
Religioso  
 
Conteúdo: Lugares 
sagrados 
(afro). 
 
 
 
Componente 
curricular – 
Geografia 
  
Conteúdo: 
Paisagem dos 
lugares de vivência e 

Componente 
curricular - Ensino 
Religioso  
 
Conteúdo: Símbolos 
Religiosos (revisão).  
 
 
 
 
Componente 
curricular – Geografia 
  
Conteúdo: Meios de 
transporte. 
 
 

Componente 
curricular - Ensino 
Religioso 
 
Conteúdo: Ideias de 
divindades (afro).  
 
 
 
 
Componente 
curricular – Geografia 
 
Conteúdo: Unidades 
político-administrativas 
do Brasil, os poderes 

Componente curricular - 
Ensino Religioso 
 
Conteúdo: Organizações 
religiosas (afro).  
 
 
 
 
 
Componente curricular 
– Geografia 
 
Conteúdo: Organização 
do espaço brasileiro: 

‐ aspectos econômicos; 

Componente curricular -  
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: Nome, 
sobrenome, uso de letras 
maiúsculas. 
 
 
 
 
Componente curricular - 
Geografia  
 
Conteúdo: Orientação 
espacial (pontos cardeais 
e colaterais); 
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suas 
transformações. 
 
 
 
 
 
Componente 
curricular - Praticas 
Educativas 
Educação 
Ambiental e Língua 
Portuguesa 
 
Conteúdo: 
Consumo 
consciente; 
Paisagem dos 
lugares de vivência e 
suas 
transformações; 
Inter-relações entre 
a dinâmica dos 
aspectos físico-
naturais e o ser 
humano no espaço 
geográfico; 
Ampliação 
vocabular; 
Compreensão e 
interpretação. 

Componente 
curricular - Práticas 
de Movimento  
 
Conteúdo: Jogos e 
brincadeiras: Jogos de 
salão/tabuleiro 

públicos e a participação 
do cidadão. 
 
 
 
 
 
Componente 
curricular - Práticas 
Artísticas 
 
Conteúdo: Teatro de 
animação. 
Artistas e técnicas do 
teatro de animação e 
sua relação com 
diferentes culturas. 
 

(Teatro de Sombras) 
 
 
 
 

‐ trabalho e inovação 
tecnológica; 

‐ urbanização. 
 
 
 
 
Componente curricular 
– Práticas de Língua 
Estrangeira 
 
Conteúdo: 
Cultura e meio ambiente. 
 

Os movimentos de rotação 
e translação; 
Organização do território 
brasileiro. 
 
 
 
Componente curricular -  
Educação Física 
 
Conteúdo: Jogos 
tradicionais: jogos ligados à 
tradição de determinada 
cultura, que possuem 
sentidos e significados 
próprios e que podem 
variar de uma geração para 
outra e de região para 
região. 
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Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural do 
gênero textual. 
 
 

QUINTA 
(17/09) 
 
     
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
  
Cartaz – Campanha 
doação de 
brinquedos, doação 
de livros, campanha 
do agasalho, doação 
de mochila e sangue. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; 
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural do 
gênero textual. 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
  
Regra de jogo – 
Bolinha de gude. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; 
Ampliação vocabular; 
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural do 
gênero textual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Gênero textual: Conto 
“O tamanduá e as 
formigas” - Livro – 
Fantasias no olhar – 
Elias José; Fábula – A 
cigarra e a formiga – 
Livro – Fábulas e Esopo 
- Ruth Rocha. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; 
Ortografia.  
 
 
 
 
 
 
 

Componente curricular - 
Língua Portuguesa 
  
Conteúdo: 
Gênero textual: Tirinha – 
Migonauta  
(http://www.migonautas.c
om.br/)  
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação de texto; 
Acentuação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprise do dia 16/09: 
 
Componente curricular - 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: Nome, 
sobrenome, uso de letras 
maiúsculas. 
 
 
 
 
Componente curricular - 
Geografia  
 
Conteúdo: Orientação 
espacial (pontos cardeais 
e colaterais); 
Os movimentos de rotação 
e translação; 
Organização do território 
brasileiro. 
 
 

http://www.migonautas.com.br/
http://www.migonautas.com.br/
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Componente 
curricular – 
Ciências 
  
Conteúdo: 
Propriedades dos 
materiais, 
sustentabilidade, 
Corpo humano e 
seres vivos do 
ambiente (revisão). 
 
 
 
Componente 
curricular - 
Educação Física 
  
Conteúdo: Jogos e 
Brincadeiras - Jogos 
esportivos: esportes 
de invasão  - Parte II. 
 
 

Componente 
curricular – Ciências 
  
Conteúdo: 
Características dos 
animais. 
Animais que podem 
causar acidentes e 
problemas para a 
saúde humana. 
 
 
 
 
Componente 
curricular - Educação 
Física 
  
Conteúdo: Jogos e 
Brincadeiras - Jogos 
esportivos: esportes de 
invasão  - Parte II.  
 
 

Componente 
curricular – Ciências  
  
Conteúdo: misturas, 
transformações, fluxo de 
matéria energia no 
ambiente: fotossíntese e 
cadeia alimentar 
(revisão). 
 
 
 
 
Componente 
curricular - Educação 
Física 
  
Conteúdo: Jogos 
esportivos. 

Componente curricular - 
Ciências: 
Conteúdo: Sistemas 
endócrino e sexuais. 
 
 
 
 
Componente curricular - 
Educação Física 
  
Conteúdo: Jogos 
esportivos. 

Componente curricular - 
Educação Física 
 
Conteúdo: Jogos 
tradicionais: jogos ligados à 
tradição de determinada 
cultura, que possuem 
sentidos e significados 
próprios e que podem 
variar de uma geração para 
outra e de região para 
região. 
 

SEXTA 
(18/09) 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular – 
Matemática 
 
Conteúdo: 
Problemas 
envolvendo 

Componente 
curricular – 
Matemática 
 
Conteúdo: Problemas 
envolvendo diferentes 
significados da 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: Frações: 

⁃ representação das 

frações unitárias, 1/2, 

Componente curricular 
– Matemática 
 
Conteúdo: Medidas de 
tempo. 
 
 

Componente curricular - 
História/Arte 
 
Conteúdo: Música, dança 
e literatura africana; 
Povos do território africano; 



 
 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 

 NÚCLEO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS 

 

 
 
 

diferentes 
significados das 
operações 
fundamentais: adição 
e subtração.  
 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
  
Gênero textual:  
Cartaz – Campanha 
doação de 
brinquedos. 
 
Conteúdo: 
Construção do 
sistema de escrita 
alfabética; Sinais de 
acentuação e sinais 
gráficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

operação fundamental: 
adição. 
 
 
 
 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Gênero textual: Regra 
de jogo – Bolinha de 

gude. 
 

Conteúdo: 
Construção do sistema 
de escrita alfabética;  
Ortografia.   
 
 
 
 
Componente 
curricular - Robótica 
 
Conteúdo: arte e 
robótica - cinema 
(continuidade). 
Elemento disparador: 

1/3, 1/4, 1/5 e 1/10 em 
situações cotidianas 
(fração da unidade – 
contínua; fração de 
quantidades – discreta). 
 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Gênero textual: Tirinha 
– Armandinho 
(https://tirasarmandinho.
tumblr.com/ e Beck, 
Alexandre. Armandinho 
dez. 1.ª ed. Florianóplis, 
SC: A.C. Beck.2018. 

 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação;  
Sinais de pontuação.  
 
 
 
 
 
 

Componente curricular - 
Língua Portuguesa 
 
Gênero textual: Tirinhas –  
Migonauta  
(http://www.migonautas.c
om.br/) e Armandinho 
(https://tirasarmandinho.t
umblr.com/). 
 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; Discurso 
direto e indireto. 
 
 
 
 
Componente curricular 
– Robótica 
 
Conteúdo: arte e robótica 
- cinema (continuidade). 
Elemento disparador: 
pensamento 
computacional e o código. 
Zootrópio: história e 
demonstração de dois 
modelos, um manual e 
outro motorizado 

Patrimônio cultural 
africano. 
 
 
 
Componente curricular - 
Ciências 
 
Conteúdo: Sistemas do 
organismo humano. 
Sistema Respiratório. 
Doenças do Sistema 
Respiratório 
 
 
 
 
 
 
Componente curricular -  
Robótica  
 
Conteúdo: Conteúdo: arte 
e robótica - cinema. 
Elemento disparador: 
pensamento computacional 
e o algoritmo. Breve 
história do cinema.  
Demonstração dos 
primeiros modelos de 
películas utilizados nas 

https://tirasarmandinho.tumblr.com/
https://tirasarmandinho.tumblr.com/
http://www.migonautas.com.br/
http://www.migonautas.com.br/
https://tirasarmandinho.tumblr.com/
https://tirasarmandinho.tumblr.com/


 
 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 

 NÚCLEO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS 

 

Componente 
curricular -  
Robótica 
 
Conteúdo: arte e 
robótica - cinema 
(continuidade). 
Elemento disparador: 
pensamento 
computacional e o 
código. Zootrópio: 
história e 
demonstração de 
dois modelos, um 
manual e outro 
motorizado 
construído com o kit 
LudoBot SME 
explorando os 
conceitos 
tecnológicos e a 
linguagem de 
programação. 
Construções: 
flipbook e folioscópio:  
sequência de 
imagens que 
reproduz a 
impressão de 
movimento. Stop 
Motion - conhecendo 

pensamento 
computacional e o 
código. Zootrópio: 
história e 
demonstração de dois 
modelos, um manual e 
outro motorizado 
construído com o kit 
LudoBot SME 
explorando os 
conceitos tecnológicos 
e a linguagem de 
programação. 
Construções: flipbook e 
folioscópio:  sequência 
de imagens que 
reproduz a impressão 
de movimento. Stop 
Motion - conhecendo a 
técnica de reprodução 
digital de imagens e 
produzindo, por meio 
de desenhos, uma das 
etapas iniciais da 
animação em Stop 
Motion como atividade. 
 
 

Componente 
curricular -  Robótica 
 
Conteúdo: arte e 
robótica - cinema 
(continuidade). 
Elemento disparador: 
pensamento 
computacional e o 
código. Zootrópio: 
história e demonstração 
de dois modelos, um 
manual e outro 
motorizado construído 
com o kit LudoBot SME 
explorando os conceitos 
tecnológicos e a 
linguagem de 
programação. 
Construções: flipbook e 
folioscópio:  sequência 
de imagens que 
reproduz a impressão de 
movimento. Stop Motion 
- conhecendo a técnica 
de reprodução digital de 
imagens e produzindo, 
por meio de desenhos, 
uma das etapas iniciais 
da animação em Stop 
Motion como atividade. 

construído com o kit 
LudoBot SME explorando 
os conceitos tecnológicos 
e a linguagem de 
programação. 
Construções: flipbook e 
folioscópio:  sequência de 
imagens que reproduz a 
impressão de movimento. 
Stop Motion - conhecendo 
a técnica de reprodução 
digital de imagens e 
produzindo, por meio de 
desenhos, uma das 
etapas iniciais da 
animação em Stop Motion 
como atividade. 
 
 

produções de cinema e de 
brinquedos ópticos, como o 
taumatrópio e o 
fenacistoscópio, que 
representam os primeiros 
modelos de animações.  
Construções: taumatrópio 
maker, fenacistoscópio 
maker e motorizado 
utilizando o kit LudoBot 
SME, com demonstração 
real de animações. 
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a técnica de 
reprodução digital de 
imagens e 
produzindo, por meio 
de desenhos, uma 
das etapas iniciais da 
animação em Stop 
Motion como 
atividade. 
 
 

  
 

SÁBADO 
(19/09) 

Componente 
curricular – 
Matemática 
 
Conteúdo: 
Quantificação e 
classificação; 
Contagem e relação 
número quantidade; 
Noções de medidas 
de comprimento: 
curto e comprido; 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - 
Matemática  
 
Conteúdo: 
*SND – Adição 
Contagem termo a 
termo 
*Figuras geométricas 
planas; 
- Triângulo 
-Quadrado 
-Círculo 
* Cores Primárias; 
-Azul 
-Amarelo 
-Vermelho 
*Pareamento 
*Sequência lógica 
 

Componente 
curricular – 
Matemática 
  
Conteúdo:  
- Resolução de 
problemas 
 
 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
 
Conteúdo: 
Propriedades do SEA 
1,2,3; 
 
 

Componente curricular -   
Matemática 
 
Conteúdo: Gráficos 
*SND – Adição 
Contagem termo a termo 
 
 
 
 
Componente curricular -   
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: 
Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual; 

Componente curricular -
Matemática 
 
Conteúdo:  

 Algoritmos da 
adição, subtração, 
multiplicação e 
divisão; 

 Operações de 
multiplicação; 

 Resolução de 
problemas; 

 Diferentes formas de 
cálculos para a 
divisão como: 
repartir, distribuir, 
separar, medir e 
comparar; 

 Diferentes formas de 
cálculos como: 
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Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
 
Conteúdo: 
- SEA 
- Interpretação  
- Compreensão  
- Ampliação de 
vocabulário  
- Memória  
- Descriminação 
visual  
- Oralidade  
- Escrita 
 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa - 
Literatura 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural do 
gênero textual. 
Leitura literária. 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
 
Conteúdo: 
- Relação com a 
oralidade;  
- Construção do 
Sistema de Escrita 
Alfabética (SEA); 
- Concordância 
Nominal. 
 
 
 
 
 
 
Componente 
curricular -  Língua 
Portuguesa - 
Literatura 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural do 
gênero textual. 
Leitura literária. 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa - Literatura 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual. 
Leitura literária. 
 Relações com a 
oralidade. 
 
História: HISTÓRIA:  
ARACNE – MITO 
GREGO 
 
 

Compreensão e 
interpretação; Ampliação 
vocabular. 
 
 
 
Componente curricular -  
Língua Portuguesa - 
Literatura 
 
Conteúdo: Compreensão 
e interpretação. 
Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual. 
Leitura literária. 
 Relações com a 
oralidade. 
 
História: HISTÓRIA  
O CASO DO BOLINHA 

aproximação, 
decomposição e 
estimativas; 

 Decomposição 
numérica; 

 Adição de parcelas 
iguais; 

 Multiplicação; 
 Gráficos; 
 Tabelas. 

 
 
 
Proposta Pedagógica -  
Passeio Público 
 
 
 
 
Componente curricular -  
Língua Portuguesa - 
Literatura 
 
Conteúdo: Compreensão 
e interpretação. 
Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual. 
Leitura literária. 
 Relações com a oralidade. 
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 Relações com a 
oralidade. 
 
 
História: LENDAS 
INDÍGENAS 
 
 

 Relações com a 
oralidade. 
História: PROSA 
POÉTICA 

História: UMA VELHINHA 
DE OCULOS, CHINELOS 
E VESTIDO AZUL DE 
BOLINHAS BRANCAS 
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SEMANA – 14 a 19 de setembro de 2020  
 

Pré Escola – Educação Infantil 

SEGUNDA - 14/09 
 

TERÇA – 15/09 
 

QUARTA – 16/09 
 

QUINTA - 17/09 
 

SEXTA – 18/09 
 

SÁBADO – 19/09 

- Corpo, gestos e 

movimento  

 

- Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação 
 
- Espaços, tempos, 

quantidades, 

relações   e 

transformações  

 

- O eu, o outro e o nós  

  

- Traços, sons, cores e 

formas  

 

- Corpo, gestos e 
movimento 

- Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação 
 
- Espaços, tempos, 

quantidades, 

relações   e 

transformações  

 

- O eu, o outro e o 
nós   

- Traços, sons, 

cores e formas  

 

- Corpo, gestos e 

movimento  

 

- Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação 

- Espaços, tempos, 

quantidades, relações   

e transformações  

 

- O eu, o outro e o nós 

   

- Traços, sons, cores e 

formas  

 

 
Proposta 
Pedagógica: Parque 
Barigui 

 


