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TÉCNICAS
DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
Cada encarnação predispõe o Espírito a
assimilar conhecimentos mais avançados
na seguinte. Por isso é que não nascemos
com a cabeça cheia de dados e
informações, mas aparelhada com as
intuições que nos determinam a vocação e
a habilidade para diversos setores de
atividades.
HERCULANO PIRES
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Coletânea Aprendizado Espírita

Instrutor Guima

Caro(a),
A Coletânea APRENDIZADO ESPÍRITA tem por
objetivo disponibilizar em novos formatos os
temas mais relevantes divulgados no site
APRENDIZADO ESPÍRITA NET, no qual são geralmente
agrupados por MÓDULOS, e dentro desses por
SÉRIES, quando é o caso.
Assim, além do texto on-line, no site citado, a
Coletânea estará disponível off-line em texto
eletrônico (e-book) ou texto impresso (livreto).
UNIDADE E EXPOSIÇÃO DIDÁTICA
Nesses novos formatos, os diversos textos
agrupados nas Seções TEMÁTICAS do site
ganham unidade e exposição didática, reunidos
nas seguintes dimensões:
 ESTUDAR, ENSINAR e DIVULGAR – a ordem
lógica do APRENDIZADO ESPÍRITA.
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TEXTOS CONDENSADOS E LEVES
Os textos foram condensados e escritos numa
linguagem didática, objetiva e leve, apoiados
por figuras, diagramas, mapas mentais e
resumos, e com a intervenção de um
personagem-instrutor, cuja função pedagógica
é cativar, motivar, fazer companhia ao leitor,
substituindo e representando o instrutor ou
comunicador presencial.
FACILIDADE PARA LEITURA E PESQUISA
O design, a diagramação e a formatação da
Coletânea foram pensados para propiciar boa
visualização em dispositivos eletrônicos.
Os índices, títulos, intertítulos, links eletrônicos
(internos e externos) e referências, bem
distribuídos ao longo do texto, objetivam facilitar
o manuseio, a leitura e a pesquisa dos assuntos.
O LEITOR PODE AJUDAR A MELHORAR A QUALIDADE
Críticas e sugestões sinceras, que nos ajudem a
melhorar a qualidade desta Coletânea, serão
sempre bem-vindas.
Antônio Carlos Guimarães
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1 METODOLOGIAS PARA EVENTOS DE
ENSINO-APRENDIZAGEM

Instrutor Guima

Veja a seguir algumas técnicas de trabalhos
para grupos, e também técnicas preparatórias
de eventos, visando a despertar o interesse e a
participação das pessoas.

1.1 APRESENTAÇÃO
Neste tópico são apresentadas algumas práticas
metodológicas para atividades de ensinoaprendizagem, que podem eventualmente ser
adaptadas para outros eventos que envolvam
grupos, tais como: reuniões, seminários, painéis,
etc.
Nele são comentadas algumas técnicas de
trabalhos para grupos, e também técnicas
preparatórias de eventos, visando a despertar o
interesse e a participação das pessoas.
Ao final, comentam-se algumas técnicas de
apresentação de conteúdos e de atividades
práticas de ensino-aprendizagem.

10
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1.2 TRABALHANDO COM GRUPOS
A seguir estão algumas técnicas para trabalhos
com grupos.
REGRAS DO JOGO
Nos eventos participativos, tenha estas regras
em mente, reproduza-as em cartazes e no
material do trabalho, leia-as no início dos
trabalhos— e as faça cumprir se você for o
facilitador do evento.


TODOS estão convidados



Qual é a SUA opinião?



Todos os participantes
importantes

são

IGUALMENTE

PACTO DE PRINCÍPIOS
Todo evento bem organizado deve ser
precedido de uma negociação entre o(s)
condutor(es)/facilitado(es) e os participantes.
Desde uma simples aula até um evento mais
formal, como um seminário, essa negociação,
também conhecida como PACTO DE PRINCÍPIOS,
CONTRATO DE TRABALHO, AJUSTE DE CONDUTA, muito
contribui para a evolução do evento.

Coletânea APRENDIZADO ESPÍRITA
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Para elaborar um bom “contrato de trabalho”,
alguns tópicos são abaixo sugeridos, além de
outros que poderão vir a ser acrescentados. A
escolha dos tópicos deverá ser razoável e
equilibrada e dependerá do tipo de evento:


Responsabilidade compartilhada
o

Ponderar
que
cada
um
dos
participantes é 100% responsável pelos
resultados do trabalho. Esse senso de
corresponsabilidade
reflete
a
disposição das pessoas em contribuir
para o êxito de todos.



Observância
de
regras
de
discussão/convergência (usar o consenso e
não a votação, por exemplo)



Chamamentos
à
maturidade
responsabilidade do grupo



Incentivos à participação, ao respeito ao
outro, à não rejeição de ideias, ao controle
da agressividade, ao pensamento sistêmico
etc.



Observância do processo e metodologia de
trabalho
o

e

Trabalho
em
equipe,
relatorias,
responsabilidades por anotação etc.



Horário (início, intervalos, encerramento)



Utilização do telefone celular

Coletânea APRENDIZADO ESPÍRITA
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Estabelecer regras. O melhor é
desligar. Recados podem ser anotados
pelo pessoal de apoio e transmitidos
nos intervalos.
Recados
urgentes
podem
ser
repassados,
discretamente,
por
bilhetes.

Não fumar
o
o Não obstante a proibição em quase
todo lugar, nunca é demais lembrar...

O “contrato” poderá vir escrito no material de
trabalho, mas deverá ser “negociado” com os
participantes, suprimindo-se ou alterando-se o que
não for ajustado. Em eventos mais simples, como uma
aula, pode-se anotar o pactuado num flip-chart, por
exemplo.


Sugestão para início de um “contrato” escrito:
o

Para o bom andamento do nosso
encontro (reunião, palestra, aula, etc.)
e para o atingimento dos seus
objetivos, é importante que alguns
princípios de convivência sejam
pactuados.

POSTURAS DE COMUNICAÇÃO
Nos diversos grupos, as pessoas exercem papéis
diferentes. Nuns podem ser coordenadores,
noutros facilitadores e em outros participantes.

13
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Independentemente disso, é preciso ter
presentes as regras abaixo, aplicáveis a diversos
eventos,
todas
elas
facilitadoras
da
comunicação nos grupos:


SEJA INTERATIVO
o

Certifique-se
conhecem.

de

que

todos

já

se

Se não, faça as apresentações

o

Garanta um clima agradável para o
encontro.
Transmita seriedade, mas com bom humor

o



Observe as reações individuais e os
sinais de conforto ou desconforto
transmitidos
pelos
participantes
[feedback]

SEJA TRANSPARENTE
o Z
o Zele para que todos entendam as
ideias compartilhadas e as decisões
construídas.
Traduza a linguagem técnica ou específica
sempre que necessário

o

o
o

Garanta que os registros sejam
objetivos,
claros,
precisos
e
concisos
Procure eliminar os pressupostos

14
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SEJA DEMOCRÁTICO
o X
o Estimule e participação de todos
o
o Esteja
atento
para
que
o
compartilhamento de informações
seja eficaz
o
o Zele pelo respeito às opiniões
divergentes
o
SEJA FOCADO
o M
o Mantenha o grupo direcionado
para os objetivos do encontro
o
o Levante
as
ameaças
e
oportunidades
o
o Estimule a reflexão sobre os
antecedentes e os efeitos das
decisões. Avalie os impactos para
a organização
o
o Abra espaço para a inovação
(Fonte: Reunião – Coletânea Você s.a. – Editora
Abril, SP, 2004)

ANIMANDO A DISCUSSÃO

Para que seus
proceda assim:

eventos

sejam

animados,
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Faça reuniões matinais



Se você continuar à tarde, faça um lanche leve



Mantenha ventilação e iluminação adequadas
na sala



Facilite a discussão, não a domine



Melhore a comunicação corporal: disponha o
assento de modo que haja o máximo de contato
visual entre os participantes



Tenha o número certo de cadeiras necessárias (as
cadeiras vazias incomodam e distraem os
participantes)



Incentive a participação dos membros mais
tímidos, mas não “force a barra”



Introduza na discussão, de forma sutil, os nomes
dos membros mais desanimados e desatentos.
Isso os leva a participar



Dê aos membros mais responsabilidade pelo
bem-estar e metas do grupo



Dê-lhes atribuições: permitam que dirijam,
alternadamente, a reunião, dê-lhes tarefas
intermediárias, gerência de projetos, relatorias de
processos, etc.
(Fonte: Atitudes Inteligentes – Sam Deep e Lyle Sussman
Nobel, SP, 1992)
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ESTIMULANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO

Instrutor Guima

Caro(a),
Na condução do grupo, é preciso estimular a
participação da maioria, conter os arroubos e
excessos dos “falantes” e “monopolizadores” e
levar todos a atingir os objetivos da reunião. Por
isso, lembre-se:


Faça o grupo conhecer as expectativas do
evento e as diretrizes para sua realização



Demonstre espírito construtivo. Não faça críticas
destrutivas



Estabeleça
destrutivo



Enfrente com elegância os conflitos e discussões
mais acaloradas. Arbitre-os com serenidade, sem
autoritarismo



Desestimule os desperdiçadores de tempo, como
a falta de foco e objetividade, as discussões
paralelas, as brincadeiras excessivas



Encoraje os membros a falarem de suas ideias, a
proporem soluções para os problemas, a
desenvolverem seus projetos

regras

limitadoras

do

espírito
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1.3 DESPERTANDO INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO

Instrutor Guima

Caro(a),
Abaixo são descritas algumas técnicas,
baseadas em conceitos de pedagogia e
andragogia (técnicas de ensino de adultos), que
ajudam a despertar o interesse das pessoas para
participação em reuniões, seminários, cursos,
aulas, promovendo não só o nivelamento de
informações e o bom desenvolvimento do
evento, como também a melhoria da qualidade
das intervenções, discussões e conclusões.
LEITURAS ANTECIPADAS

Peça que textos essenciais
antecipadamente. Assim:

sejam

lidos



Disponibilize textos (apostilas, resumos, links), e
também vocabulários, terminologias



Indique os conceitos já firmados e/ou os pontos
que serão objeto de análise/discussão



Informe a bibliografia (obras de referências,
artigos, sites)
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QUESTÕES PARA DESPERTAR INTERESSE

Prepare
questões
(pesquisas,
pequenas questões discursivas, perguntas e
respostas)
para
serem
respondidas
antecipadamente e entregues no início do
evento.
ETAPAS DO EVENTO
Estude a possibilidade de fracionar conteúdos e
realizar eventos em mais de uma etapa. Isso
possibilita que os treinandos descansem e
possam refletir sobre as informações e/ou teorias
recebidas e/ou fixar conceitos, além de não se
afastarem por longo tempo do local de
trabalho.
E no(s) intervalo(s), os treinandos podem:



praticar a teoria recebida na etapa
anterior,
desenvolver projetos, artigos doutrinários
ou pequenos ensaios;

e os organizadores:



discutir com os treinandos os conteúdos
programáticos das etapas seguintes,
fazer avaliações das etapas anteriores e
reorientar os rumos das próximas etapas.
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DEFINIÇÃO COMPARTILHADA DE CONTEÚDO

Treinandos, especialmente adultos, gostam de
participar e têm seu interesse aumentado
quando convidados a dar contribuições.
Assim, conheça seu público-alvo, estabeleça os
objetivos
da
ação
de
capacitação/desenvolvimento e defina o
conteúdo básico. Mas sempre que possível
discuta com as pessoas — antes ou no início da
realização do evento
—
o conteúdo
programático — e faça alterações e/ou
adaptações
necessárias:
corte
temas,
simplifique outros, aprofunde os de maior
interesse.
Programas
rígidos
e
inflexíveis
costumam ser pouco eficazes.
PRÁTICAS DO CONTEÚDO
Como visto acima, no caso de eventos
fracionados, pode-se praticar conteúdo durante
os intervalos do curso/treinamento, e assim
também depois de sua conclusão (trabalhos de
pesquisa, elaboração de artigos técnicos,
desenvolvimento de projetos etc.).
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PRÉ-REQUISITOS
Se o evento de capacitação/desenvolvimento
exigir
algum pré-requisito, pense
nestas
possibilidades:


Desenvolva uma apostila sobre o tema, utilizando
módulo instrucional de autoaprendizagem



Faça um pequeno curso on-line, específico sobre
o tema



Indique bibliografia e elabore um roteiro de
estudos



Verifique se não há disponível algum curso que
atenda os pré-requisitos

UM CASO PRÁTICO

Para encerrar este tópico, segue uma sugestão,
aplicável a um seminário, mas que pode ser
adaptada para qualquer outro evento (aula,
curso, painel etc.).
Vamos a ela:
Seja um seminário para debater temas doutrinários,
em que todos os materiais serão disponibilizados para
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prévia leitura (V. tópico LEITURAS ANTECIPADAS,
acima). Nessa hipótese, pode-se planejar o seguinte:


Estabelecidos os temas, extrai-se de cada um
deles uma tese — a tese de entrada, para a qual
foram previamente indicados/disponibilizados:
resumo da tese, textos de apoio, bibliografia.



Cada tese de entrada será objeto de discussão.



Elas
serão
apresentadas
em
plenário
(apresentador/debatedor, etc.), e depois levadas
a grupos específicos encarregados de sua
discussão (os participantes dos grupos terão sido
selecionados
segundo
seu
conhecimento/domínio do tema em debate)



Cada grupo se posicionará (tese secundária) e
relatará sua posição em plenário, ao qual caberá
a decisão final (tese final).



Esse processo de discussão dirá se a tese de
entrada foi confirmada ou alterada, ou ainda se
ocorreu a elaboração de uma nova tese,
conforme está no diagrama abaixo:
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1.4 APRENDENDO A DISTÂNCIA

Instrutor Guima

Caro(a),
Repisamos aqui alguns aspectos importantes no
estudo a distância. Vamos lá.
PARTICIPAÇÃO
A colaboração é fator importante no ensino a
distância, pois sabemos que o ser humano
aprende colaborando. Ou seja, ele aprende
muito mais com os colegas de treinamento do
que com o próprio instrutor/tutor. A colaboração
no ensino a distância se faz pelos grupos de
estudo presencial, grupos (ou listas) de discussão
e pela troca de mensagens entre os
participantes.
Procure participar ativamente de chats,
encontros presenciais e outras programações
coletivas previstas. Um ambiente de integração,
interação e troca de ideias e experiências
possibilita enormes ganhos de conhecimentos
adicionais, além do estabelecimento de
fecundas relações pessoais e profissionais.
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Participe e colabore nas atividades em grupo,
aprenda a interagir com múltiplos assuntos e a
construir um conhecimento compartilhado.
Divida para somar. Divida o que sabe ou
aprendeu/apreendeu, pois essa é uma das
melhores maneiras de reter o conhecimento
adquirido. Mostre-se aberto a compartilhar suas
experiências
pessoais,
profissionais
e
educacionais como parte do processo de
aprendizagem.
Acesse regularmente o ambiente virtual, leia e
responda às mensagens. Escreva de forma clara
e objetiva, pois as mensagens escritas são a
principal forma de interação on-line.
O conceito-chave para uma boa participação
é o de assertividade, que significa a habilidade
para
comunicar
sentimentos,
desejos,
necessidades, pensamentos e opiniões, de
forma aberta e honesta, usando os limites dos
próprios direitos e sem afetar o direito dos outros.
Um objetivo importante subjacente a qualquer
atividade em grupo é propiciar a participação
de todos os componentes. Assim, aprenda a
ouvir e a respeitar a opinião dos outros, pois as
pessoas têm ritmos diferentes e alguns
necessitam de maior tempo para refletir, intervir
nas discussões ou manifestar opinião.
A autonomia concedida ao treinando a
distância confere-lhe, também, uma grande
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responsabilidade. De fato, a qualidade desse
aprendizado está intimamente vinculada à
forma com que as pessoas se envolvem no
treinamento. Assim, quanto maior for sua
interatividade — quer com o conteúdo dos
cursos (níveis de leitura ativa, realização de
exercícios, etc.), quer com os demais
participantes
(comunicação
com
outros
treinandos, participação em chats, etc.) —
maior será a qualidade da sua experiência de
aprendizado.
MEDIAÇÃO

No ensino a distância é certo que não há como
suprir o contato humano. Mas esse contato não
se limita à presença do instrutor. Assim, com as
ferramentas de interação de um sistema de
ensino on-line, você perceberá que, apesar de o
instrutor não estar fisicamente presente, não se
sentirá sozinho e desorientado, pois há outras
formas de contato: comunidades on-line de
colegas de curso, além de reuniões com
colegas e facilitadores de ensino locais.
Desse modo, durante todo o tempo, poderá
interagir com o tutor e com os demais colegas, e
também com o monitor local, se houver, seja
para esclarecer dúvidas, fazer comentários, dar
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e receber feedback. É desse modo que muitas
vezes se quebra a aridez dos conteúdos e
ameniza-se a solidão da autoinstrução a
distância, pois os recursos do ambiente de
estudos eletrônico permitem rápida interação,
tratamento personalizado e retorno instantâneo
de respostas, críticas e sugestões.
No entanto, sem o contato presencial, na
ausência da linguagem corporal, o tutor
somente poderá ajudar quando as dificuldades
lhe forem apresentadas. Assim, peça ajuda
quando não compreender algum ponto, ou
estiver confuso ou desmotivado por não
conseguir acompanhar o ritmo dos demais
treinandos.
Alguns
treinamentos
utilizam
encontros
presenciais coordenados por monitores locais —
e esse é um momento excelente para
participação. De qualquer modo, havendo ou
não a previsão de tais encontros presenciais,
procure na sua instituição confrades que
estejam realizando o mesmo curso e troque
informações, estude junto, relate experiências.
APLICAÇÃO
Reflita sobre o aprendizado e conceitos que for
adquirindo. Aplique as lições aprendidas e traga
ao ambiente colaborativo suas experiências e
descobertas.
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Um treinamento bem planejado pressupõe a
imediata aplicação prática do que foi ensinado.
Assim, colabore na transferência para a sua
rotina de atividades daquilo que aprendeu,
como
também
procure
multiplicar
o
conhecimento ou habilidade que adquiriu entre
os colegas da instituição.

1.5 OUTRAS TÉCNICAS

Instrutor Guima

Caro(a),
Preste atenção nas técnicas que se seguem,
pois elas contribuem muito em atividades de
ensino
e
aprendizagem:
aulas,
leituras,
apresentações, etc.
2 USO DO POWERPOINT (APRESENTAÇÕES PPT)
APRESENTAÇÕES POWERPOINT (PPT) já foram recurso
de ensino-aprendizagem de ponta, mas com o
passar do tempo — e em razão dos abusos
cometidos — tornaram-se uma praga, e hoje há
quem recomende — ou mesmo proíba — a sua
utilização.
Não queremos chegar a esse extremo, mas é
ledo engano imaginar que o desfolhar sonolento
de transparências PowerPoint coloridas e

27
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sonoras, cheias de truques de luzes e apitos,
sobrecarregadas de informação, e comentadas
monotonamente no "escurinho" dos auditórios
(...) comunicam/ensinam efetivamente alguma
coisa e representam o "ensino-treinamento do
futuro".
Com efeito, é possível medir a qualidade de
uma apresentação (ou aula) pela quantidade
de eslaides que se desfia... Quanto mais eslaides,
mais monotonia, menos participação, menos
aprendizagem.
Mas, então, o que fazer? Vamos
encontramos um ponto de equilíbrio.

ver se

COMO ELABORAR UMA BOA APRESENTAÇÃO


Boas apresentações são bem elaboradas, e isso
significa: poucos eslaides, informações sintéticas,
letras grandes, cores discretas, (quase) nenhum
efeito especial



Faça uma lista dos eslaides e assinale os
considerados fundamentais: conceitos, tópicos
que possam gerar questionamentos etc. Isso
ajuda a localizar pontos que geram discussão e
necessitam ser mais bem esclarecidos

ESLAIDES PARA PASSAR CONTEÚDO: SÍNTESE E ANÁLISE


Não utilize o PowerPoint como livro texto,
ou com longas transcrições de manuais,
artigos, etc.
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Se quiser utilizar o PowerPoint para passar
conteúdos mais extensos, elabore eslaides
de síntese (para apresentação) e eslaides
de
análise
(para
leitura
e/ou
desenvolvimento posterior)



Se precisar consultar anotações durante a
exposição/aula, utilize os eslaides de
análise ou o recurso de inserir anotações
do PowerPoint (essas anotações também
podem ser impressas e distribuídas
juntamente com os eslaides)

PARA MELHORAR A QUALIDADE DAS APRESENTAÇÕES
Use as dicas abaixo para melhorar a qualidade de
suas apresentações:


14 dicas para construir uma boa apresentação
em PowerPoint: https://goo.gl/Feb5jZ



Dez dicas: como NÃO fazer uma excelente
apresentação: https://goo.gl/gv7mrZ



Como fazer uma apresentação em 10 minutos:
https://goo.gl/7zZ5Xs



Como fazer e apresentar uma palestra com
PowerPoint: https://goo.gl/yhnrRN



Como criar boas apresentações [espíritas] em
PowerPoint: https://goo.gl/J8VPvR



A era do PPS - Artigo Marcus Vinícius de A. Braga
– Revista O Consolador: https://goo.gl/Tuv4uQ

Coletânea APRENDIZADO ESPÍRITA

29

PERGUNTAS RETÓRICAS

Instrutor Guima

Durante uma exposição ou aula, é sempre
importante encorajar as pessoas a se manifestar
e incentivar os mais tímidos à participação. Mas
é preciso alguns cuidados — e sobretudo não
adotar tom ameaçador.
Um bom recurso são as perguntas retóricas, isto
é, aquelas que são feitas como meio de chamar
a atenção das pessoas, de despertá-las, as
quais o próprio expositor se apressa a responder,
visto que o efeito desejado é apenas conduzir os
assistentes à reflexão do assunto ou entrar em
sintonia com a plateia.
Outro expediente adequado é fazer perguntas
que possam ser respondidas por meio de gestos
(balançar a cabeça, levantar as mãos, por
exemplos); ou fazer afirmativas e perguntar se
todos concordam; ou, ainda, deixar uma frase
incompleta no ar (três pontinhos...) — e esperar
que alguém espontaneamente a complete.
Adotam-se,
também,
perguntas
como
estratégia de provocação do grupo, ou para
iniciar um ponto de discussão, ou, ainda, para
conferir humor ou dinâmica à apresentação
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Como se sabe, na literatura sobre falar em
público há a figura do auditório hostil, mas em
contraste há também o apresentador hostil —
aquele que quando passeia o olhar inquisidor
pela plateia faz com que todos se encolham e
sintam um frio na barriga...
E, há, finalmente, aqueles que têm o costume
desagradável de fazer perguntas para as quais
somente eles têm a resposta, seja porque
pesquisaram com antecedência, seja porque
adotam uma abordagem pessoal para o tema,
seja porque a decoraram, à força de repeti-las...
E ficam a dizer: Não, não é isso! Não, está
errado! Quem sabe me dizer? Fulano, você sabe
a resposta? Alguém quer arriscar um palpite?
Motivar a assistência com perguntas é recurso
enormemente válido, mas é preciso saber
quando e como utilizá-lo — para não
constranger
as
pessoas,
bloquear
a
comunicação e dar parte de tolo.
LEITURA DIRIGIDA
Livros, textos, textos virtuais podem ser objeto de
leitura dirigida, devendo-se elaborar um
comando — ou mesmo um roteiro — para essa
finalidade.
Livros e textos podem ser lidos durante o
desenvolvimento de um treinamento, ou antes,
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conforme o objetivo que se busque. Pequenos
textos, em meio magnético, inclusive, podem ser
lidos para exercitação e/ou discussão de temas.
Quanto aos textos eletrônicos, pode-se fazer um
pouco mais. Veja:


SITES COMENTADOS - Comentários sobre
interessantes para estudo e/ou pesquisa

sites



LINKOTECA - Coletânea de links sobre determinados
temas e/ou acesso comentado a textos
eletrônicos de interesse



LINK ELETRÔNICO PARA ARTIGOS - Link que leva a
artigos relacionados com a matéria em estudo
REFERÊNCIAS
Atitudes Inteligentes – Sam Deep e Lyle Sussman
Nobel, SP, 1992.
Reunião – Coletânea Você s.a.
Editora Abril, SP, 2004.
SOS Dinâmicas de Grupo - Albigenor & Rose Militão
Rio de Janeiro, Qualitymark, 1999.
Focalização de jogos em T&D - Magda Vila & Paula Falcão
Rio de Janeiro, Qualitymark, 2002.

Coletânea APRENDIZADO ESPÍRITA

32

Coletânea APRENDIZADO ESPÍRITA

33

Lista de verbos utilizados no ensino-aprendizagem
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Original em: https://goo.gl/1ytmrf
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Quadro Atos de Comunicação
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