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O Festival Radical é um momento 
proporcionado pela Escola para os estudantes 
e familiares vivenciarem esportes radicais/
aventura. 

Neste ano, o Festival foi on-line. Atletas 
referência em sua modalidade falaram sobre a 
sua experiência no esporte e deram dicas de 
como iniciar. 

VIVAM ESSA AVENTURA!



Festival
Radical



Assista ao depoimento de Marcelo Corrêa

https://youtu.be/s8hN-ZdeZ2o
https://youtu.be/s8hN-ZdeZ2o
https://youtu.be/s8hN-ZdeZ2o
https://youtu.be/s8hN-ZdeZ2o


O que te faz sentir

VELA

Rafael Follmann Baldauf
Esta foi a última vez que velejamos. Foi antes de iniciar a quarentena. Este 
barco à vela é um “laser”, que é do nosso pai e fica na casa dos nossos avós, 
na zona sul de Porto Alegre. Nosso pai veleja desde pequeno e está nos 
ensinando.
Este foi um resgate do Rafael, que saiu sozinho com o laser e, quando o laser 
virou, não conseguiu mais desvirá-lo. Fomos buscá-lo a um quilômetro da 
costa.
O primeiro vídeo é da chegada para o resgate e o outro é quando estáva-
mos - Leonardo e Rafael, velejando - voltando para a casa dos nossos avós.
Velejar nos faz sentir radicais! E nos dá uma grande sensação de liberdade!

Assista ao primeiro vídeo Assista ao segundo vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EelwhJ2t0vtDj0iZFL2836ABb_GDPAAXyV7IJZ-beDH3gA?e=q8h1yY
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EbzvlZLH05dEgBxEd__GnToBctPxB9twHK1Yg0yQ_qVb4Q?e=aVUmlt
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EelwhJ2t0vtDj0iZFL2836ABb_GDPAAXyV7IJZ-beDH3gA?e=q8h1yY
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EbzvlZLH05dEgBxEd__GnToBctPxB9twHK1Yg0yQ_qVb4Q?e=aVUmlt
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EelwhJ2t0vtDj0iZFL2836ABb_GDPAAXyV7IJZ-beDH3gA?e=q8h1yY
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EbzvlZLH05dEgBxEd__GnToBctPxB9twHK1Yg0yQ_qVb4Q?e=aVUmlt
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EelwhJ2t0vtDj0iZFL2836ABb_GDPAAXyV7IJZ-beDH3gA?e=q8h1yY
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EbzvlZLH05dEgBxEd__GnToBctPxB9twHK1Yg0yQ_qVb4Q?e=aVUmlt


O que te faz sentir

VELA

Allexandra Eduarda Tiggemann
Deve ser muito bom sentir o vento batendo, muito 
legal! sério, muito bom mesmo haha. Que no futu-
ro seja muito melhor do que já é!

Jean Cardoso Troes
Corpo acelerado e adrenalina.



Assista ao depoimento de Maria Clara Hillmann

https://youtu.be/nMQ3Ig38cLg
https://youtu.be/nMQ3Ig38cLg
https://youtu.be/nMQ3Ig38cLg
https://youtu.be/nMQ3Ig38cLg


O que te faz sentir

CORRIDA DE AVENTURA E TRAIL RUN

Lucas Mello Müller da Silva
O que me faz sentir radical é quando eu corro, eu me sinto livre e pos-
so ir a todos os lugares da natureza.

João Arthur Silva Algayer

Assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=SDJmiKkkdcs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SDJmiKkkdcs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SDJmiKkkdcs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SDJmiKkkdcs&feature=youtu.be


O que te faz sentir

CORRIDA DE AVENTURA E TRAIL RUN

Allexandra Eduarda Tiggemann
Wow! Caramba, muito rápida! Haha. No futuro ela iria ser muito 
mais rápida, muito mesmo, passando o flash (brincadeiras à par-
te), muito bom! Parabéns!

Sofia Meinhardt Momberger
É mais ou menos o que ela disse, é você resistir, se adequar ao 
ritimo e nunca desistir.
P.S.: Amei o esporte dela, espero vê-la mais vezes e um dia fazer 
também.

Klaus Bohnenberger Schmidt

Assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=RY0K43qxkro
https://www.youtube.com/watch?v=RY0K43qxkro
https://www.youtube.com/watch?v=RY0K43qxkro
https://www.youtube.com/watch?v=RY0K43qxkro


Assista ao depoimento de Lucca Macedo

https://youtu.be/la9_f3wqMQU
https://youtu.be/la9_f3wqMQU
https://youtu.be/la9_f3wqMQU
https://youtu.be/la9_f3wqMQU


O que te faz sentir

ESCALADA

Clara Duarte

Assista ao vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdCRMIWoT4lInZ43pCYroHkBf9l99BxlGpoopPt9RVp_-Q?e=vlpkc9
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdCRMIWoT4lInZ43pCYroHkBf9l99BxlGpoopPt9RVp_-Q?e=vlpkc9
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdCRMIWoT4lInZ43pCYroHkBf9l99BxlGpoopPt9RVp_-Q?e=vlpkc9
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdCRMIWoT4lInZ43pCYroHkBf9l99BxlGpoopPt9RVp_-Q?e=vlpkc9


O que te faz sentir

ESCALADA

Alice Gall Weber
A Escalada é um esporte radical porque é uma técnica esportiva 
onde o principal objetivo é atingir o topo de um lugar específico 
usando apenas pó de magnésio, corda, cadeirinha, mosquetão, 
freios, capacete e mochila para corda.

Maria Eduarda Stumpf
Única coisa que me faz se sentir radical é quando realmente sinto 
muito frio na barrigaaaa e faço coisas expetacularmente diferen-
tes e radicais.

Liam Betoli Machado

Assista ao vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EWph6hCtOkpGgpSk9nFj_WMBIGkk0lmSNz49ijV_bQzNzA?e=wqX9o6
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EWph6hCtOkpGgpSk9nFj_WMBIGkk0lmSNz49ijV_bQzNzA?e=wqX9o6
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EWph6hCtOkpGgpSk9nFj_WMBIGkk0lmSNz49ijV_bQzNzA?e=wqX9o6
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EWph6hCtOkpGgpSk9nFj_WMBIGkk0lmSNz49ijV_bQzNzA?e=wqX9o6


O que te faz sentir

ESCALADA

Lila Betoli Machado

Escute o áudio

https://feevaleedu.sharepoint.com/:u:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdLyjlCcnIBPrdJzgC3vIrABGWm2fpXEaOSSqwLPH8D-Dg?e=DurVtS
https://feevaleedu.sharepoint.com/:u:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdLyjlCcnIBPrdJzgC3vIrABGWm2fpXEaOSSqwLPH8D-Dg?e=DurVtS
https://feevaleedu.sharepoint.com/:u:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdLyjlCcnIBPrdJzgC3vIrABGWm2fpXEaOSSqwLPH8D-Dg?e=DurVtS
https://feevaleedu.sharepoint.com/:u:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdLyjlCcnIBPrdJzgC3vIrABGWm2fpXEaOSSqwLPH8D-Dg?e=DurVtS


O que te faz sentir

ESCALADA

Gustavo de Freitas



O que te faz sentir

ESCALADA

Lucas Oliveira

Escute o áudio

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Eewoxx19OoBOkde-KE7hH9sBKifa_ZmFY3NZohtPH2j9pw?e=hVdb6f
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Eewoxx19OoBOkde-KE7hH9sBKifa_ZmFY3NZohtPH2j9pw?e=hVdb6f
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Eewoxx19OoBOkde-KE7hH9sBKifa_ZmFY3NZohtPH2j9pw?e=hVdb6f
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Eewoxx19OoBOkde-KE7hH9sBKifa_ZmFY3NZohtPH2j9pw?e=hVdb6f


O que te faz sentir

ESCALADA

Allexandra Eduarda  
Tiggemann
Escalada sempre foi meu 
ponto fraco, se nao consigo 
sobir nem 2m, magina uma 
montanha? Haha, ia cair no 
primeiro passo. Parabéns!

Bernardo Saltini de Rossi

Antônia Ughini Pinheiro

Assista ao vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdpfOEK4uZBLh5Oe_HT-B70BVoWVOSkV51Bb0BCOoVTvpQ?e=bnFbR8
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdpfOEK4uZBLh5Oe_HT-B70BVoWVOSkV51Bb0BCOoVTvpQ?e=bnFbR8
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdpfOEK4uZBLh5Oe_HT-B70BVoWVOSkV51Bb0BCOoVTvpQ?e=bnFbR8
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdpfOEK4uZBLh5Oe_HT-B70BVoWVOSkV51Bb0BCOoVTvpQ?e=bnFbR8


Assista ao depoimento de João Marcelo “Pekeno”

https://youtu.be/_nDs8UWEIM0
https://youtu.be/_nDs8UWEIM0
https://youtu.be/_nDs8UWEIM0
https://youtu.be/_nDs8UWEIM0


O que te faz sentir

TRIATHLON

Allexandra Eduarda Tiggemann
Parabéns! Muitas vitórias para ele, e muito mais no futuro. 
Espero que melhore muito mais e consiga muito mais do 
que tem. Nunca desista!

Samuel Henrique Bessi
Gosto muito de andar de bike. Acho que andando de 
bike eu me acho radical.



Assista ao depoimento de Melissa Brogni

https://youtu.be/V9lhyOcyMsc
https://youtu.be/V9lhyOcyMsc
https://youtu.be/V9lhyOcyMsc
https://youtu.be/V9lhyOcyMsc


O que te faz sentir

DOWNHILL SKATEBOARDING

João Gabriel Cardoso Alves

Rafael Lamb Dietrich
A modalidade que eu escolhi foi o Donwhill skateboarding, pois foi 
o que mais me chamou a atenção e o que parecia ser o mais radical. 
Após ver os vídeos, tive certeza que esse era o mais radical, pelo 
fato de você descer lombas de skate, podendo atingir até 100km/h, 
só de pensar já me dá uns arrepios. E o que me faz sentir radical é 
sempre, quando ir em um parque de diversões, ir nos brinquedos 
mais desafiadores, nas montanhas russas, elevadores, etc.



O que te faz sentir

DOWNHILL SKATEBOARDING

Allexandra Eduarda Tiggemann
Deve ser bem difícil treinar, cair, mas sempre levantar! Pa-
rabéns. No futuro irá ser muito melhor! ^^ Amei esse skate, 
radical! Haha.

Caio Eduardo de Moraes
Eu acho radical no skate nas horas das curvas, decidas e ma-
nobras. Porque dá uma adrenalina.

Bernardo Saltini de Rossi

Assista ao vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EfHHg8ecWj5Ig6BnBwLXYagBrWXAAdKxmY8qE43IKv_3RA?e=JuMyR1
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EfHHg8ecWj5Ig6BnBwLXYagBrWXAAdKxmY8qE43IKv_3RA?e=JuMyR1
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EfHHg8ecWj5Ig6BnBwLXYagBrWXAAdKxmY8qE43IKv_3RA?e=JuMyR1
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EfHHg8ecWj5Ig6BnBwLXYagBrWXAAdKxmY8qE43IKv_3RA?e=JuMyR1


O que te faz sentir

DOWNHILL SKATEBOARDING

Bruno Jesus de Almeida
Eu me sinto radical descendo rampas na minha casa com 
o skate, também me sinto radical andando de bicicleta. 
Eu me imagino fazendo downhill porque já tentei descer, 
mas não deu certo.

Eduarda Gehlen Siegle
O Downhill Skateboarding é o esporte que mais me iden-
tifico e me imagino praticando, pois há um tempo anda-
va de skate, e gostava bastante. Acho que o que me faz 
sentir radical é minha disposição para experimentar coi-
sas novas e diferentes, apesar do medo, andar de skate 
me faz sentir radical, mesmo andando só por diversão.



O que te faz sentir

DOWNHILL SKATEBOARDING

Maria Eduarda Zambelli

Naomi Yonekawa Zucatti
O downhill skateboarding foi o esporte que eu mais achei pa-
recido com o que faz eu me sentir radical, eu me sinto radical 
andando de skate, mesmo não sabendo andar direito, dá um 
frio na barriga quando eu desço uma rampa kk, mas eu acho 
super legal.



Assista ao depoimento de Marden Braz

https://www.youtube.com/embed/4eLwdcJ-K0c
https://www.youtube.com/embed/4eLwdcJ-K0c
https://www.youtube.com/embed/4eLwdcJ-K0c
https://www.youtube.com/embed/4eLwdcJ-K0c


O que te faz sentir

MOUNTAIN BIKE

Guilherme Grohs dos Santos
Me sinto radical quando estou 
fazendo trilha de moto com 
meus amigos ou andando na 
pista de motocross.
Escolhi o Mountain bike pq é 
o mais parecido com as trilhas 
de moto.

Luc Betoli Machado

Assista ao vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EZuQeqX6jDJNkZpzPY-6QRsBENM_3pw-Gxum0l5eK7kucg?e=iqzTeZ
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EZuQeqX6jDJNkZpzPY-6QRsBENM_3pw-Gxum0l5eK7kucg?e=iqzTeZ
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EZuQeqX6jDJNkZpzPY-6QRsBENM_3pw-Gxum0l5eK7kucg?e=iqzTeZ
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EZuQeqX6jDJNkZpzPY-6QRsBENM_3pw-Gxum0l5eK7kucg?e=iqzTeZ


O que te faz sentir

MOUNTAIN BIKE

Arthur Gonçalves Lopes

Alícia Amaral da Silva



O que te faz sentir

MOUNTAIN BIKE

Allexandra Eduarda Tiggemann
Deve ser cansativo haha, mas muito legal ao mesmo tempo, sen-
tir o vento no rosto é a melhor sensação. Ah, não esqueça da 
proteção (até rimou haha), parabéns pelo esforço!

 João Arthur Hannauer

Assista ao vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ES3OMJYHCZ1Pvx4Sba6Wn-gBTeoNcDz4Z_YVQ4YbrfQfPg?e=vdyaLo
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ES3OMJYHCZ1Pvx4Sba6Wn-gBTeoNcDz4Z_YVQ4YbrfQfPg?e=vdyaLo
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ES3OMJYHCZ1Pvx4Sba6Wn-gBTeoNcDz4Z_YVQ4YbrfQfPg?e=vdyaLo
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ES3OMJYHCZ1Pvx4Sba6Wn-gBTeoNcDz4Z_YVQ4YbrfQfPg?e=vdyaLo


Assista ao depoimento de Laís Pinho

https://youtu.be/TmsU5YdWdQA
https://youtu.be/TmsU5YdWdQA
https://youtu.be/TmsU5YdWdQA
https://youtu.be/TmsU5YdWdQA


O que te faz sentir

BALONISMO

Cecília Szczepaniak Ferreira

Allexandra Eduarda Tiggemann
Wow! Deve ser fantástico ver as nuvens e os pássaros lá de 
cima, né? Muito bom!! Nunca vi um de perto haha.



O que te faz sentir

BALONISMO

Larissa de Figueiredo Mattje

Pedro Panichi Spilki



Assista ao depoimento de Ewerton Aves da Silva

https://youtu.be/Ipko3asFlXs
https://youtu.be/Ipko3asFlXs
https://youtu.be/Ipko3asFlXs
https://youtu.be/Ipko3asFlXs


O que te faz sentir

CANOAGEM DE VELOCIDADE

Lucas Mazzaropo da Silva



O que te faz sentir

CANOAGEM DE VELOCIDADE

Isabela Ferreira Flores

Assista ao vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Efz91jU7sE5JjMuOlNpBb4UBDHlJ0M9TQ80CoIJbH0obog?e=6gxjbn
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Efz91jU7sE5JjMuOlNpBb4UBDHlJ0M9TQ80CoIJbH0obog?e=6gxjbn
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Efz91jU7sE5JjMuOlNpBb4UBDHlJ0M9TQ80CoIJbH0obog?e=6gxjbn
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Efz91jU7sE5JjMuOlNpBb4UBDHlJ0M9TQ80CoIJbH0obog?e=6gxjbn


O que te faz sentir

CANOAGEM DE VELOCIDADE

Yago Pacheco da Rosa

Allexandra Eduarda Tiggemann
Que legal! Deve ser uma sensação muito boa viajar pelos rios/
lagos/mares. Dá uma tranquilidade, mas eu não me arriscaria 
ir lá, pois tenho fobia haha.



Assista ao depoimento de João Saci

https://youtu.be/CtvUZtv80SQ
https://youtu.be/CtvUZtv80SQ
https://youtu.be/CtvUZtv80SQ
https://youtu.be/CtvUZtv80SQ


O que te faz sentir

NATAÇÃO, MONTANHISMO E CROSSFIT ADAPTADO

Isabela Ferreira Flores



O que te faz sentir

NATAÇÃO, MONTANHISMO E CROSSFIT ADAPTADO

Mateus Rosário Maus
Eu já fiz natação; judô, 
quando era menor, eu gos-
tava de fazer, mas não me 
identifiquei. Mas crossfit 
me faz sentir radical, es-
tou sempre animado para 
fazer. Enquanto eu faço 
exercícios pesados (cros-
sfit), me sinto bem, é sau-
dável para corpo e ter uma 
boa forma, e trabalho ativi-
dades diferentes utilizando 
o próprio corpo como ins-
trumento.



O que te faz sentir

NATAÇÃO, MONTANHISMO E CROSSFIT ADAPTADO

Luiza Gabriele Soares

Allexandra Eduarda Tiggemann
Muito bom, venceu 5 cânceres, isso que é força e determina-
ção mesmo. Amei isso, pois muitas pessoas podem julgar, mas 
nunca desistir, muito bom mesmo.



Assista ao depoimento de Roberto L. Rodrigues Jr.

https://youtu.be/WVBIdilzZTg
https://youtu.be/WVBIdilzZTg
https://youtu.be/WVBIdilzZTg
https://youtu.be/WVBIdilzZTg


O que te faz sentir

CICLISMO DE ESTRADA

Matheus Vogel de Faria

Sofia Petry



O que te faz sentir

CICLISMO DE ESTRADA

Natália Wagner
Eu me sinto radical quando eu desço muito rápido de bike 
pelo condomínio é muito legal! Pega muita velocidade, e 
com aquele vento batendo na cara... é muito legal!!!

Pedro Henrique Müller Schons
Eu assisti esse vídeo porque eu sempre pedalei desde os 
7 anos e pedalo até hoje. Aqui no morro de casa tem uma 
lomba grande, fico subindo e descendo, e particularmen-
te acho esse esporte bem interessante, principalmente uso 
para ficar magro :)

Allexandra Eduarda Tiggemann
Caramba, se esforçou bastante para isso, hein?! Ele deve ser 
bom mesmo. Achei muito legal a história dele. Isso é um dos 
motivos para nunca desistir ^^ 



Assista ao depoimento de Marcelo “Maminha”

https://youtu.be/QvXFpmLbB1M
https://youtu.be/QvXFpmLbB1M
https://youtu.be/QvXFpmLbB1M
https://youtu.be/QvXFpmLbB1M


O que te faz sentir

CICLISMO

Allexandra Eduarda Tiggemann
Amo muito bicicletas, mas faz bastante tempo que 
nao uso a minha. Muito bom, bom para se exerci-
tar, parabéns! ^^ 

Bruno Ernesto Trentin Kronbauer
Quando eu participo de campeonatos de atletis-
mo, em corridas.



Assista ao depoimento de Eduardo Silva

https://youtu.be/0wp-7FjaCEc
https://youtu.be/0wp-7FjaCEc
https://youtu.be/0wp-7FjaCEc
https://youtu.be/0wp-7FjaCEc


O que te faz sentir

PARAQUEDISMO

Allexandra Eduarda Tiggemann
Acho muito interessante paraquedismo, mas não gosto mui-
to porque tenho um leve medo de altura, mas acho que no 
futuro vou tomar coragem e fazer. Haha!

Júlia Emmanuela Garbin Diesel
Para mim, para ser um esporte radical precisa ter adrenalina, 
e coragem em si mesmo, por isso eu escolhi o paraquedis-
mo. Sem sombras de dúvidas é o esporte que, se eu fosse 
fazer, me deixaria a cada aula de paraquedismo muito ansio-
sa para o que vamos aprender e o quanto crianças da nossa 
idade podem pular, e isso para mim é incrível, por isso eu 
escolhi o paraquedismo.



O que te faz sentir

PARAQUEDISMO

Sofia Sasaki Fank
Eu não sei ao certo o que me faz sentir radical, provavelmente 
o paraquedismo me faria sentir radical, mas atualmente talvez o 
fato de eu ser menina, mas jogar bola, de algum modo isso me 
faz sentir bem, pois muitas pessoas não acreditam nessa possibi-
lidade, então eu me sinto diferente praticando bola.

Luiz Fernando Bertagna Koller

Escute o áudio

https://feevaleedu.sharepoint.com/:u:/s/grupo_escoladeaplicacao/ESx6yVM6kPJGt8zj7aBzJR4BzVMqOVbh12vKnNP7w63gpg?e=3UejlN
https://feevaleedu.sharepoint.com/:u:/s/grupo_escoladeaplicacao/ESx6yVM6kPJGt8zj7aBzJR4BzVMqOVbh12vKnNP7w63gpg?e=3UejlN
https://feevaleedu.sharepoint.com/:u:/s/grupo_escoladeaplicacao/ESx6yVM6kPJGt8zj7aBzJR4BzVMqOVbh12vKnNP7w63gpg?e=3UejlN
https://feevaleedu.sharepoint.com/:u:/s/grupo_escoladeaplicacao/ESx6yVM6kPJGt8zj7aBzJR4BzVMqOVbh12vKnNP7w63gpg?e=3UejlN



