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educação caderno de fraÇÕes e decimais matemática – aluno (a) 6º ao 9º anos obmep - banco de questões
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abordagem cognitivo ... - nabuco de abreu, c.; cangelli filho, r. rev. psiq. clin. 31 (4); 177-183, 2004 artigo
original anorexia nervosa e bulimia nervosa – abordagem cognitivo-construtivista maria joão sousa faro
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