Qual é a cor do Amor - Jogo da Memória
Imprimir em papel mais ﬁrme e recortar
A criança deve encontrar os pares: coração com a imagem com a mesma cor

Para mais recursos gratuitos, acesse: www.bolachapedagogica.com
Instagram: @bolacha_pedagogica
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www.bolachapedagogica.com
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