
                    ADDENDA Á PROGRAMACIÓN DE LATÍN

                           Modificacións da Programación Didáctica con motivo
                            da suspensión da actividade educativa presencial

                                                         LATÍN 4º ESO
ÍNDICE:
1.- Selección de contidos
2.- Estándares de aprenzdizaxe
3.- Avaliación e calificación
4.- Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre (recuperación, reforzo e , no seu caso,     
      ampliación)   
5.-  Información e publicidade

                                                   1. Selección de contidos

-Reforzaranse os contidos lingüístico: gramaticais, comprensión e produción te textos
-Reforzarase o léxico xa adquirido
-Ampliarase, dentro do posible, o léxico e a produción te textos en latín, co cal sempre se está 
reforzando e repasando o visto anteriormente. (CAPITULA VIII, IX, X)

                        1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

                 Criterios de avaliación             Estandar de aprendizaxe

Coñecer e aplicar con corrección as normas
básicas de pronuncia en latín 

 Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa 
pronuncia correcta. 

Coñecer as declinacións, encadrar as 
palabras dentro da súa categoría e 
declinación, enuncialas e declinalas 
correctamente. 

Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e 
pronomes en latín 

Coñecer as declinacións, encadrar as 
palabras dentro da súa categoría e 
declinación, enuncialas e declinalas 
correctamente. 

Declina palabras e sintagmas en concordancia

Coñecer as conxugacións, encadrar os 
verbos dentro da súa conxugación, 
enuncialos e conxugalos correctamente. 

Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica 
os verbos segundo a súa conxugación a partir do seu 
enunciado. 

Coñecer os nomes dos casos latinos e 
identificar as súas principais funcións na 
oración, e saber traducir os casos á lingua 
materna adecuadamente. 

Enumera correctamente os nomes dos casos que 
existen na flexión nominal e pronominal latina, e 
explica as principais funcións que realizan dentro da 
oración. 

 Coñecer, identificar e traducir o léxico 
latino transparente e as palabras de maior 
frecuencia. 

Identifica e explica as palabras transparentes e de 
maior frecuencia 

Recoñecer as regras de concordancia na 
lingua latina e a súa correspondencia no 
galego e no castelán. 

Recoñece nos textos as regras e a concordancia 
latina, e redacta en lingua latina pequenas frases, 
onde practica o seu uso. 

Identificar, distinguir e traducir  Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as 



correctamente as construcións de infinitivo 
e participio máis transparentes. 

construcións de infinitivo.

Redactar en lingua latina pequenos textos 
de produción propia 

Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín 
sobre un tema proposto. 

                                                
                                            2. Avaliación e cualificación

  
           

          Avaliación

Procedementos:
-Observación sistemática en clases Webex.
-Envío de tarefas na aula virtual do centro.
-Banco de preguntas na aula virtual do centro

_________________________________________________________
Instrumentos:
-Non se realizarán exames
-Asistencia e participación nas clases Webex
-Valoración de tarefas presentadas on line
-Valoración das respostas acertadas en cuestionarios on line 

  

    Cualificación final

Procedementos:
-Esta terceira avaliación en ningún caso perxudicará con respecto ás 
dúas primeiras.
-Para obter a cualificación final farase a media das notas da primeira e 
da segunda avaliación.
-Se esta media dá suspenso, a asistencia  ás clases , con participación 
activa (80%), e a realización das tarefas encomendadas, obrigatorias 
(20%) neste terceiro trimestre podería facer recuperar as avaliacións 
anteriores e aprobar a asignatura.
-Se a media dá aprobado, a sistencia á clase, con aproveitamento,
(80%) e a realización das tarefas, voluntarias (20%) subirá a nota ata 
en dous puntos.

            

              Proba 
     extraordinaria de
           setembro

No caso de que algún alumno non supere a asignatura na avliación 
ordinaria final, terá a oportunidade de recuperar a asignatura na 
extraordinaria, para o que o departamento recomendará material 
adecuado para que os alumnos poidan recuperar dita proba. Dada a 
particularidade desta avaliación este material será un dossier de 
actividades de recuperación baseado nos estándares de aprendizaxe 
prioritarios deste anexo en formato online.
Superarase a avaliación se as notas obtidas teñen como nota mínima un
5.

   
     Alumnado de
          materia 
         pendente

Non hai alumnos coa materia pendente.

3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre (recuperación, reforzo e , no seu caso,     
      ampliación)   

        Actividades Estanse desenrolando tres tipos de actividades:
-Actividades de reforzo (co uso da lingua necesariamente hai que partir



do xa visto
-Actividades de repaso 
-Actividades de ampliación. Temas novos  (VIII IX  X)

       

         Metodoloxía
      (alumnado con 
  conectividade e sen
       conectividade)

Con conectividade
-Envío de tareas por la aula virtual del centro.
-Archivos explicativos por la aula virtual del centro
- Cuestionarios realizados por medio da aula virtual do centro.
- Observación directa nas clases Webex.

Sen conectividade
Todos os alumnos dispoñen de conectividade, excepto en momentos   
puntuais.

   

Materiais e recursos 

-Correo electrónico
-Aula virtual do centro
-Webex
- Libro de texto en PDF, aloxado na aula virtual
-Archivos colgados na aula virtual
-Enlaces a exercicios interactivos

                                              4. Información e publicidade

      
       Información ao
        alumnado e ás 
             familias

- Mensaxes pola aula virtual do centro. Todas as mensaxes enviadas 
aos alumnos, de forma individual ou grupal, están plasmadas na aula 
virtual.
-Correo electrónico
-Webex
- A través do titor correspondente

          Publicidade Toda a información relativa á asignatura esta aloxada na aula virtual do
centro.



                                                         LATÍN I BACH.
ÍNDICE:
1.- Selección de contidos
2.- Estándares de aprenzdizaxe
3.- Avaliación e calificación
4.- Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre (recuperación, reforzo e , no seu caso,     
      ampliación)   
5.-  Información e publicidade

                                                   1. Selección de contidos

-Reforzaranse os contidos lingüístico: gramaticais, comprensión e produción te textos
-Reforzarase o léxico xa adquirido
-Ampliarase, dentro do posible, o léxico e a produción te textos en latín, co cal sempre se está 
reforzando e repasando o visto anteriormente.
-Contidos novos: do capítulo XII – XV. Esto de momento é posible pola asistencia regular ás 
clases Webex

                        1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

                 Criterios de avaliación             Estandar de aprendizaxe

Coñecer e aplicar con corrección as normas
básicas da pronuncia en latín e distinguir os
seus tipos. 

 Le con pronuncia e acentuación correctas textos 
latinos, identificando e reproducindo exemplos de 
diferentes tipos de pronuncia 

Coñecer, identificar e distinguir os 
formantes das palabras. 

 Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e
diferenciando lexemas e morfemas, e servíndose 
destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma. 

 Comprender o concepto de declinación e 
conxugación. 

Declina e/ou conxuga correctamente palabras 
propostas segundo a súa categoría, explicando e 
ilustrando con exemplos as características que 
diferencian os conceptos de declinación e 
conxugación 

Coñecer as declinacións, encadrar as 
palabras dentro da súa categoría e 
declinación, enuncialas e declinalas 
correctamente. 

E n u n c i a e d e c l i n a correctamente substantivos,
adxectivos e pronomes en latín, distinguíndoos a 
partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a 
súa categoría e a súa declinación. 

Coñecer as declinacións, encadrar as 
palabras dentro da súa categoría e 
declinación, enuncialas e declinalas 
correctamente. 

Declina palabras e sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para cada palabra o 
paradigma de flexión correspondente. 

 Coñecer, identificar e traducir o léxico 
latino transparente e as palabras de maior 
frecuencia. 

Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo 
do seu enunciado e describe os trazos polos que se 
recoñecen os modelos de flexión verbal. 

Recoñecer as regras de concordancia na 
lingua latina e a súa correspondencia no 
galego e no castelán. 

Recoñece nos textos as regras e a concordancia 
latina, e redacta en lingua latina pequenas frases, 
onde practica o seu uso. 



Coñecer as conxugacións, encadrar os 
verbos dentro da súa conxugación, 
enuncialos e conxugalos correctamente. 

Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz 
activa e pasiva, aplicando correctamente os 
paradigmas correspondentes 

Diferenciar formas persoais e non persoais 
do verbo, e recoñecer as categorías 
gramaticais presentes en cada unha. 

Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, 
explica os trazos que permiten identificalas e define 
criterios para clasificalas. 

                                                
                                            2. Avaliación e cualificación

  
           

          Avaliación

Procedementos:
- Observación sistemática en clases Webex.
- Envío de tarefas por medio da aula virtual del centro.
- Banco de preguntas feitas por medio da aula virtual del centro

_________________________________________________________
Instrumentos:
-Non se realizarán exames
-Asistencia e participación activa nas clases Webex
-Valoración de tarefas presentadas on line
-Valoración das respostas acertadas en cuestionarios on line 

  

    Cualificación final

Procedementos:
-Esta terceira avaliación en ningún caso perxudicará con respecto ás 
dúas primeiras.
-Para obter a cualificación final farase a media das notas da primeira e 
da segunda avaliación.
-Se esta media dá suspenso, a asistencia  ás clases , con participación 
activa (80%), e a realización das tarefas encomendadas, obrigatorias 
(20%) neste terceiro trimestre podería facer recuperar as avaliacións 
anteriores e aprobar a asignatura.
-Se a media dá aprobado, a sistencia á clase, con aproveitamento,
(80%) e a realización das tarefas, voluntarias (20%) subirá a nota ata 
en dous puntos.

            

              Proba 
     extraordinaria de
           setembro

No caso de que algún alumno non supere a asignatura na avliación 
ordinaria final, terá a oportunidade de recuperar a asignatura na 
extraordinaria, para o que o departamento recomendará material 
adecuado para que os alumnos poidan recuperar dita proba. Dada a 
particularidade desta avaliación este material será un dossier de 
actividades de recuperación baseado nos estándares de aprendizaxe 
prioritarios deste anexo en formato online.
Superarase a avaliación se as notas obtidas teñen como nota mínima un
5.

   
     Alumnado de

Non hai alumnos coa materia pendente.



          materia 
         pendente

3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre (recuperación, reforzo e , no seu caso,     
      ampliación)   

        Actividades Estanse desenrolando tres tipos de actividades:
-Actividades de reforzo
-Actividades de repaso 
-Actividades de ampliación. Estas actividades supoñen un continuo 
repaso e afianzamento do xa aprendido nas anteriores avaliacións.

       

         Metodoloxía
      (alumnado con 
  conectividade e sen
       conectividade)

Con conectividade
-Envío de tareas por la aula virtual del centro.
-Archivos explicativos por la aula virtual del centro
- Cuestionarios realizados por medio da aula virtual do centro.
- Observación directa nas clases Webex.

Sen conectividade
Todos os alumnos dispoñen de conectividade, excepto en momentos   
puntuais.

   

Materiais e recursos 

-Correo electrónico
-Aula virtual do centro
-Webex
- Libro de texto en PDF, aloxado na aula virtual
-Archivos colgados na aula virtual

                                              4. Información e publicidade

      
       Información ao
        alumnado e ás 
             familias

- Mensaxes pola aula virtual do centro. Todas as mensaxes enviadas 
aos alumnos, de forma individual ou grupal, están plasmadas na aula 
virtual.
-Correo electrónico
-Webex
- A través do titor correspondente

          Publicidade Toda a información relativa á asignatura esta aloxada na aula virtual do
centro.



                                                             LATÍN II BACH.

ÍNDICE:
1.- Selección de contidos
2.- Estándares de aprenzdizaxe
3.- Avaliación e calificación
4.- Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre (recuperación, reforzo e , no seu caso,     
      ampliación)   
5.-  Información e publicidade

                                                   1. Selección de contidos

-Reforzaranse os contidos lingüístico: gramaticais (morfoloxía e xintaxis)
-Reforzarase a tradución e análise de textos
-Non se ampliará materia. Xa estaba case toda impartida nas dúas primeira avaliacións.
-Contidos eliminados que estaban na programación didáctica:
  Literatura latina : O teatro latino (Plauto).  Apoesía épica (Virxilio)
  Formas non persoais do vervo: a conxugación perifrástica, o supuino, o participio de futuro 
activo e pasivo, o infinitivo futuro ac tivo e pasivo.
  Oracións subordinadas : Oracións subordinadas condicionais e concesivas

                        1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

                 Criterios de avaliación             Estandar de aprendizaxe

Realizar a análise morfolóxica das palabras 
dun texto latino e enuncialas. 

Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun 
texto latino, identifica correctamente os seus 
formantes e sinala o seu enunciado. 

Identificar, declinar e traducir todas as 
formas nominais e pronominais 

Identifica con seguridade e axudándose do dicionario 
calquera tipo de formas nominais e pronominais, 
declínaas e sinala o seu equivalente en galego e en 
castelán. 

Identificar, declinar e traducir todas as 
formas nominais e pronominais

Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal 
e pronominal latina para realizar traducións.

Identificar, declinar e traducir todas as 
formas nominais e pronominais

Identifica con seguridade e axudándose co dicionario 
calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o 
seu equivalente en galego e en castelán 

Coñecer e aplicar os coñecementos da 
sintaxe nominal e pronominal para a 
tradución de textos latinos. 

Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e 
pronominal dun texto para efectuar correctamente a 
súa tradución. 

Recoñecer e clasificar as oracións e as 
construcións sintácticas latinas. 

Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e 
as construcións sintácticas latinas, e relaciónaas con 
construcións análogas existentes noutras linguas que 
coñeza. 

Definir, comprender e recoñecer os 
diferentes tipos de oracións compostas 
coordinadas e subordinadas. 

Define e comprende os conceptos de oración 
composta, coordinación e subordinación, sinala 
exemplos nos textos e recoñece os tipos de oracións 
compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así
como os nexos que as caracterizan 



Coñecer as funcións das formas non 
persoais do verbo: infinitivo, participio, 
xerundio, xerundivo e supino. 

Identifica formas non persoais do verbo en frases e 
textos, tradúceas correctamente e explica as súas 
funcións. 

Coñecer as características dos xéneros 
literarios latinos, os seus autores, as obras 
máis representativas e as súas influencias 
na literatura posterior. 

Describe as características esenciais dos xéneros 
literarios latinos (historiografía, oratoria, lírica)

Coñecer o significado das principais 
locucións latinas de uso actual e saber 
empregalas nun contexto axeitado. 

Comprende, explica e emprega na lingua propia e no 
contexto axeitado locucións e expresións latinas que 
se mantiveron na linguaxe literaria, xurídica, 
filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica. 

                                      
                                                  2. Avaliación e cualificación

  
           

          Avaliación

Procedementos:
-Observación sistemática en clases Webex.
-Envío de tarefas por medio da aula virtual del centro.
-Envío de tarefas por correo electrónico
-Banco de preguntas feitas por medio da aula virtual del centro

_________________________________________________________
Instrumentos:
-Realización de cuestionarios e probas por medio da aula virtual (parte 
teórica)
-Asistencia e participación activa nas clases Webex
-Valoración de tarefas presentadas on line
-A puntuación dependerá da maior ou menor correción das tarefas.
-Valoración das respostas acertadas en cuestionarios on line 

  

    Cualificación final

Procedementos:
-Esta terceira avaliación en ningún caso perxudicará con respecto ás 
dúas primeiras.
-Para obter a cualificación final farase a media das notas da primeira e 
da segunda avaliación.
-Se esta media dá suspenso, a asistencia  ás clases , con participación 
activa (20%), e a realización das tarefas encomendadas, obrigatorias 
(80%) neste terceiro trimestre podería facer recuperar as avaliacións 
anteriores e aprobar a asignatura.
-Se a media dá aprobado, a sistencia á clase, con aproveitamento,
(50%) e a realización das tarefas, voluntarias (50%) subirá a nota ata 
en dous puntos.

            

              Proba 
     extraordinaria de
           setembro

No caso de que algún alumno non supere a asignatura na avliación 
ordinaria final, terá a oportunidade de recuperar a asignatura na 
extraordinaria, para o que o departamento recomendará material 
adecuado para que os alumnos poidan recuperar dita proba. Dada a 
particularidade desta avaliación este material será un dossier de 
actividades de recuperación baseado nos estándares de aprendizaxe 
prioritarios deste anexo en formato online.



Superarase a avaliación se as notas obtidas teñen como nota mínima un
5.

   
     Alumnado de
          materia 
         pendente

Non hai alumnos coa materia pendente.

3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre (recuperación, reforzo e , no seu caso,     
      ampliación)   

        Actividades Estanse desenrolando tres tipos de actividades:
-Actividades de reforzo
-Actividades de repaso 
-Non hai actividades de ampliación. Toada a materia que se imparte 
neste trimestre  xa fora explicada nas anteriores avaliacións

       

         Metodoloxía
      (alumnado con 
  conectividade e sen
       conectividade)

Con conectividade
-Envío de tareas por la aula virtual del centro.
-Archivos explicativos por la aula virtual del centro
- Cuestionarios realizados por medio da aula virtual do centro.
- Observación directa nas clases Webex.

Sen conectividade
Todos os alumnos dispoñen de conectividade, excepto en momentos   
puntuais.

   

Materiais e recursos 

-Correo electrónico
-Aula virtual do centro
-Webex (explicacións, exercicios presenciais vía Webex )
- Google clasroom
- Textos, gramática, apuntes, cos que contan os alumnos e que foron 
entregados nas clases presenciais.
-Archivos colgados na aula virtual

                                              4. Información e publicidade

      
       Información ao
        alumnado e ás 
             familias

- Mensaxes pola aula virtual do centro. Todas as mensaxes enviadas 
aos alumnos, de forma individual ou grupal, están plasmadas na aula 
virtual.
-Correo electrónico
-Webex
- A través do titor correspondente

          Publicidade Toda a información relativa á asignatura esta aloxada na aula virtual do
centro.



                                                  CULTURA CLÁSICA 3º ESO

ÍNDICE:
1.- Selección de contidos
2.- Estándares de aprenzdizaxe
3.- Avaliación e calificación
4.- Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre (recuperación, reforzo e , no seu caso,     
      ampliación)   
5.-  Información e publicidade

                                                   1. Selección de contidos

1. Neste trimestre traballarase principalmente a presenza no mundo clásico en diversos ámbitos da 
civilización occidental moderna (deporte, publicidade, arte, política, familia, dereito,...)

                        1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

                 Criterios de avaliación             Estandar de aprendizaxe

Coñecer os principais deuses da mitoloxía 
grecolatina 

Pode nomear coa súa denominación grega e latina os 
principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, 
sinalando os trazos que os caracterizan, os seus 
atributos e o seu ámbito de influencia, explicando a 
súa xenealoxía e establecendo as relacións entre os 
diferentes deuses. 

Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, 
e establecer semellanzas e diferenzas entre 
os mitos e os heroes antigos e os actuais. 

Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, 
semideuses e heroes, e explica os principais aspectos 
que os diferencian. 

Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, 
e establecer semellanzas e diferenzas entre 
os mitos e os heroes antigos e os actuais 

Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, 
sempre que sexan claras e sinxelas, describindo, a 
través do uso que se fai destas, os aspectos básicos 
que en cada caso se asocian á tradición grecolatina. 

Coñecer as creacións urbanísticas romanas, 
así como a súa rede viaria. 

Describe as características, os principais elementos e 
a función das grandes obras públicas romanas, 
explicando e ilustrando con exemplos a súa 
importancia para o desenvolvemento do Imperio e a 
súa influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

Coñecer as características das principais 
formas de organización política presentes 
no mundo clásico, e establecer semellanzas 
e diferenzas entre elas. 

Nomea os principais sistemas políticos da 
antigüidade clásica e describe, dentro de cada un, a 
forma de distribución e o exercicio do poder, as 
institucións, o papel que estas desempeñan e os 
mecanismos de participación política. 

Relacionar e establecer semellanzas e 
diferenzas entre as manifestacións 
deportivas da Grecia Clásica e as actuais. 

Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, 
comparándoos e destacando a súa importancia con 
respecto a outras festividades deste tipo existentes na 
época, e comenta o seu mantemento no mundo 
moderno, establecendo semellanzas e diferenzas 
entre os valores culturais aos que se asocian en cada 
caso. 

Realizar traballos de investigación sobre a Utiliza as tecnoloxías da información e a 



pervivencia da civilización clásica na 
contorna, utilizando as tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

comunicación para recabar información e realizar 
traballos de investigación acerca da pervivencia da 
civilización clásica na nosa cultura. 

                                      
                                                  2. Avaliación e cualificación

  
           

          Avaliación

Procedementos:
-Envío de tarefas por medio da aula virtual del centro.
-Envío de tarefas por correo electrónico
-Banco de preguntas feitas por medio da aula virtual del centro

_________________________________________________________
Instrumentos:
-Realización de cuestionarios e probas por medio da aula virtual (parte 
teórica)
-Valoración de tarefas presentadas on line
-A puntuación dependerá da maior ou menor correción das tarefas.
-Valoración das respostas acertadas en cuestionarios on line 

  

    Cualificación final

Procedementos:
-Esta terceira avaliación en ningún caso perxudicará con respecto ás 
dúas primeiras.
- Para a culaificación da nota final farase a media das dúas primeiras 
avaliacións.
-A entrga das tarefas enviadas para a súa realización subirá a nota ata 
en dous puntos.
-Non hai alumnos coas avaliacións anteriores suspensas.

            

              Proba 
     extraordinaria de
           setembro

No caso de que algún alumno non supere a asignatura na avaliación 
ordinaria final, terá a oportunidade de recuperar a asignatura na 
extraordinaria, para o que o departamento recomendará material 
adecuado para que os alumnos poidan recuperar dita proba. Dada a 
particularidade desta avaliación este material será un dossier de 
actividades de recuperación baseado nos estándares de aprendizaxe 
prioritarios deste anexo en formato online.
Superarase a avaliación se as notas obtidas teñen como nota mínima un
5.

   
     Alumnado de
          materia 
         pendente

Non hai alumnos coa materia pendente.

3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre (recuperación, reforzo e , no seu caso,     
      ampliación)   

        Actividades As actividades propostas aos alumnos consisten en traballos de 
investigación sempre tendo como elemento común a mitoloxía e a 
civilización.
Nestes trabllos reforzarán contidos xa vistos e traballarán outros novos.



       

         Metodoloxía
      (alumnado con 
  conectividade e sen
       conectividade)

Con conectividade
-Envío de tareas por la aula virtual del centro.
-Archivos explicativos por la aula virtual del centro
- Cuestionarios realizados por medio da aula virtual do centro.

Sen conectividade
Todos os alumnos dispoñen de conectividade, excepto en momentos   
puntuais.

   
Materiais e recursos 

-Correo electrónico
-Aula virtual do centro
-Archivos colgados na aula virtual

                                             
                                               4. Información e publicidade

      
       Información ao
        alumnado e ás 
             familias

- Mensaxes pola aula virtual do centro. Todas as mensaxes enviadas 
aos alumnos, de forma individual ou grupal, están plasmadas na aula 
virtual.
-Correo electrónico
- A través do titor correspondente

         Publicidade Toda a información relativa á asignatura esta aloxada na aula virtual do
centro.


