
PLANO MENSAL DE ATIVIDADES - ULDM
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Além das atividades acima descritas, os Clientes realizarão as atividades de vida diária (rotina semanal) .    

22 2317 18 19 20 21

24 25 26 27 28 30

3 4

29

jan-22

10

7 8 9

1511 12 13 1614

5 6




