
  

 

 

ATIVIDADE 6ª série - EJA 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo teremos de dar continuidade aos 

processos de aprendizagem.  

Disponibilizamos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e 

Fase II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. Algumas atividades 

envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas avulsas. 

 Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período. São lições baseadas no que trabalhamos durante as aulas.  

Para facilitar esse trabalho, dividimos as tarefas por dia, assim vocês podem manter, em 

casa, a rotina de estudos da nossa escola. 

PORTUGUÊS 
Profª Márcia Santos 

Objetivos da atividade: 

 

 

• Conhecer a tirinha enquanto um gênero textual de entretenimento e de reflexão 

impressa nos jornais escritos e na internet. 

• Propor leitura e reflexão crítica das tirinhas. 

• Identificar o humor nos assuntos das tirinhas 

• Apresentar o ilustrador do personagem Armandinho. 

• Ampliar o vocabulário. 

Contextualização: Neste mês de maio, vamos realizar atividades relacionadas aos 

gêneros textuais: tirinhas, cartuns e história em quadrinhos.  Iremos começar lendo e 

interpretando as tirinhas. Vocês já leram e gostam de tirinhas? E de história em quadrinhos? 

Para quem não conhece, teremos a oportunidade de estudar agora.  

Quando voltarmos às aulas presenciais, daremos continuidade aos estudos desse gênero 

textual, realizando dramatizações e refletindo coletivamente sobre as mensagens 

transmitidas. 

Se houver dúvidas, iremos saná-las no grupo de WhatsApp da turma. 

O QUE SÃO TIRINHAS? 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ESCOLA MUNICIPAL 

E.M. MINISTRO FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO 

Rua Pau do Café, 1552 – Jardim Promissão – Diadema – CEP: 09961 – 040 

Telefone: 4055 3202 



A tira de jornal ou tirinha, como é mais conhecida, é um gênero textual que surgiu nos 

Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para a publicação de passatempos ou 

entretenimento. O nome "tirinha" remete ao formato do texto, que parece um "recorte" de 

jornal.  

Estrutura-se em textos curtos e traz um conteúdo em que predomina a crítica, com humor, 

a modos de comportamento, valores, sentimentos, destacando-se, portanto, nessa 

composição, códigos verbais(palavras) e não-verbais (ilustrações). Por isso, que os 

quadrinhos são compostos por desenhos e textos escritos. Para interpretar as tirinhas, é 

necessário analisar o conjunto: linguagem verbal e não verbal.  

Vocês irão interpretar duas tirinhas em que o personagem principal é o Armandinho, o 

menino de cabelo azul. Armandinho faz críticas às questões polêmicas como direito 

humano, política, meio ambiente, dentre outros.  

 As tirinhas foram criadas pelo ilustrador catarinense Alexandre Beck para serem 

publicadas nos jornais e face book desde 2009.  

A tirinha número 3 foi criada pelo cartunista Caco Galhardo, que publica no Jornal: Folha 

de São Paulo. Cartunista é um profissional que cria as tirinhas, os cartuns e charges. 

 

1. Observe e  leia as tirinhas  e depois  responda  as questões em seu caderno. 

Tirinha número 1. 

 

https://www.bing.com/images/search?q=tirinhas+do+armandinho&id=7621812961272E2E87871D2757D9C

B7BACB33DEE&FORM=IQFRBA 

 

a) Na sua opinião, quem está conversando com o Armandinho no primeiro quadrinho? 

https://www.bing.com/images/search?q=tirinhas+do+armandinho&id=7621812961272E2E87871D2757D9CB7BACB33DEE&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=tirinhas+do+armandinho&id=7621812961272E2E87871D2757D9CB7BACB33DEE&FORM=IQFRBA


 

b) Qual é o assunto da tirinha? 

 

c) Qual é a crítica que Armandinho faz? Você concorda com ele? Justifique sua 

resposta. 

Tirinha número 2. 

 

https://www.bing.com/images/search?q=tirinhas+do+armandinho&id=7621812961272E2E87871D2757D9C

B7BACB33DEE&FORM=IQFRBA 

a) O que significa a expressão “detonar o patrimônio público” no primeiro quadrinho?  

 

 

 

b) Armandinho está conversando com quem? 

 

 

c) Como você percebe que é a fala do Armandinho no primeiro quadrinho, visto que 

ele não aparece? 

 

d) Procure o significado da palavra “avariar” no dicionário. 

 

 

e) Qual é a crítica que Armandinho faz? 

 

Tirinha número 3. 

https://www.bing.com/images/search?q=tirinhas+do+armandinho&id=7621812961272E2E87871D2757D9CB7BACB33DEE&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=tirinhas+do+armandinho&id=7621812961272E2E87871D2757D9CB7BACB33DEE&FORM=IQFRBA


 

 

https://br.pinterest.com/pin/627407791812581673/ 

 

a) Procure, no dicionário do seu celular, o que signica a palavra “fake me”. É uma 

palavra inglesa. 

 

b) Onde está o humor dessa tirinha? 

 

c) Você tem feito muitas promessas “fake” ? 

 

 

 

GEOGRAFIA 
Prof. Volnei Bispo 

Objetivo da Atividade: ler, localizar informações, interpretar, analisar, registrar são os 

principais objetivos desta atividade. 

Contextualização: Em nossas aulas conversamos o sobre as características gerais do 

Brasil, dentre as quais, as regiões brasileiras. O texto que será utilizado nesta atividade 

está relacionado com esses assuntos. 

Atividade: Leia o texto a seguir e em seu caderno, na parte de Geografia, responda as 

questões que estão no final. Não será necessário copiar o texto, você o receberá impresso 

quando voltarem as aulas. Escreva no seu caderno: Atividade de Geografia e a data, pule 

uma linha, escreva a questão e responda em seguida, são quatro questões! 

Coronavírus: Maio deve ser mês mais difícil no Sudeste e junho, no Sul 

 

PORTAL R7, SÃO PAULO 



15/04/2020 ÀS 20H30 

 

Os meses mais difíceis no combate à disseminação do novo coronavírus no Brasil devem 

ser maio, na região Sudeste, e junho, no Sul do país, afirmou o ministro da Saúde, Luiz 

Henrique Mandetta, em entrevista coletiva concedida na tarde desta quarta-feira (15). 

De acordo com o ministro, “o vírus está escrevendo sua história natural. Está conhecendo 

a sociedade brasileira e a sociedade brasileira está conhecendo esse vírus” – 

Nos países do hemisfério norte, disse o ministro, houve a temporada de infecção por 

influenza e, depois, a do novo coronavírus. Agora, lidam com a pandemia durante a 

primavera. No Brasil, estamos entrando no inverno e a sazonalidade de influenza vai se 

sobrepor à do novo coronavírus. 

No Sudeste, região do país onde há maior densidade populacional, maio é o mês em que 

mais há casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). “É nossa sazonalidade. 

Vamos entrar com ela e com o corona juntos. Sempre soubemos que maio seria o mês 

mais complexo”, disse Mandetta. 

Já nos estados da região Sul, é nos meses de junho e junho que a sazonalidade preocupa, 

especialmente porque a região é a que tem o maior número de idosos no Brasil. 

De acordo com o ministro, “o vírus está escrevendo sua história natural. Está conhecendo 

a sociedade brasileira e a sociedade brasileira está conhecendo esse vírus”. Ele avalia que 

o país fez uma boa redução da dinâmica social para evitar a disseminação, mas ponderou 

que “alguns acham que foi exagero”. 

Casos e óbitos 

O Brasil registrou 204 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 1.736, 

segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta quarta-feira. No mesmo período, 

houve o aumento de 3.058 casos confirmados da doença, (maior número em um único dia) 

chegando ao total de 28.320. A taxa de letalidade da doença em todo o país é de 6,1%. 

Fonte: https://ndmais.com.br/noticias/coronavirus-maio-deve-ser-mes-mais-dificil-no-sudeste-e-

junho-no-sul/.  Acesso em 28/04/2020 

 

Leia o texto, copie e responda as questões no seu caderno. 

 

1. Quais os Estados da região Sudeste e Sul do Brasil? 

2. Por que maio será o mês mais difícil para o controle do Coronavírus na Região 

Sudeste? 

3. Por que junho será o mês mais difícil para o controle do Coronavírus na Região Sul? 

https://ndmais.com.br/noticias/coronavirus-maio-deve-ser-mes-mais-dificil-no-sudeste-e-junho-no-sul/
https://ndmais.com.br/noticias/coronavirus-maio-deve-ser-mes-mais-dificil-no-sudeste-e-junho-no-sul/


4. Qual a sua opinião sobre as medidas de isolamento social para evitar a disseminação 

do Coronavírus?  

ARTE 

Profª Kend L. Carvalho 

Objetivos: 

• Valorizar as manifestações artísticas dos indígenas brasileiros 

• Perceber a identidade indígena como parte integrante e formadora do povo brasileiro 

• Compreender a expressão das manifestações culturais das tribos indígenas e sua 

função. 

• Estabelecer as relações existentes entre os povos indígenas e a sociedade atual 

• Desenvolver a percepção visual, a concentração e a sensibilidade para a produção 

manual 

• Ressaltar o valor da arte indígena no desenvolvimento do processo de 

ensino/aprendizagem instigando o conhecimento de diversificadas manifestações 

culturais expressas artisticamente 

 

1 - Ainda sobre a Arte Indígena, copie o mapa mental no seu caderno de Arte. Segue 

abaixo. 

.

 

https://www.facebook.com/solpapelarte/posts/2458315227513316/ 

https://www.facebook.com/solpapelarte/posts/2458315227513316/


2 - Faça a releitura do desenho a seguir, no caderno de Arte seguindo as instruções. 

 

 

 

CIÊNCIAS 



Profª Amanda Magnarelli 

Contextualização: 

 

Conforme orientações recebidas neste período de distanciamento social, esta atividade visa 

a revisão de conteúdos já trabalhados em sala de aula, de forma a aprofundar o 

conhecimento e as práticas dos educandos. 

Objetivos da aula:  

➢ Localizar informações explícitas em textos; 

➢ Ler textos com autonomia e produzir respostas para as questões propostas; 

➢ Relembrar conteúdos já vistos anteriormente; 

 

Sites utilizados: Escola Kids - https://escolakids.uol.com.br/ciencias/cadeia-teia-

alimentar.htm 

Atividade 1: Leia o texto abaixo 

CADEIA E TEIA ALIMENTAR. 

Compreenda a diferença entre cadeia e teia alimentar e também por que a teia é o melhor 

retrato das relações de alimentação de um ecossistema. 

Cadeia e teia alimentar são conceitos importantes em Ecologia e estão relacionados 

com as relações de alimentação que ocorrem entre os seres vivos. Entretanto, a teia 

alimentar é uma maneira mais realista de retratar as relações que ocorrem no meio. 

Antes de explicarmos o que é uma cadeia e uma teia alimentar, é fundamental entender o 

que são os níveis tróficos e quais são eles. Denominamos de níveis tróficos os 

diferentes grupos de organismos que possuem relações de alimentação 

similares. Herbívoros, por exemplo, estão no mesmo nível trófico. 

Basicamente, podemos dizer que existem três níveis tróficos: 

• Produtores: esse nível agrupa os organismos autotróficos, ou seja, que produzem 

seu próprio alimento. Como exemplo de produtores, podemos citar as plantas e as 

algas, grupos de organismos que realizam o processo de fotossíntese. 

• Consumidores: seres heterotróficos e, portanto, incapazes de produzir seu próprio 

alimento. Denominamos de consumidores primários aqueles que se alimentam dos 

organismos produtores. Aqueles que se alimentam de consumidores primários são 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/cadeia-teia-alimentar.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/cadeia-teia-alimentar.htm
https://escolakids.uol.com.br/cadeia-alimentar.htm
https://escolakids.uol.com.br/seres-autotroficos-e-heterotroficos.htm
https://escolakids.uol.com.br/a-fotossintese-nas-plantas.htm
https://escolakids.uol.com.br/seres-autotroficos-e-heterotroficos.htm


chamados de consumidores secundários, os que se alimentam de consumidores 

secundários são chamados de consumidores terciários e assim por diante. 

• Decompositores: Nesse grupo temos os fungos e as bactérias, que agem em todos 

os organismos da teia e cadeia alimentar. Esse nível é importante porque, ao realizar 

a decomposição, devolve ao ambiente nutrientes que poderão ser reutilizados. 

→ Cadeia alimentar 

As cadeias alimentares mostram o fluxo de nutrientes entre os níveis tróficos. Nesse caso, 

verifica-se um fluxo sempre retilíneo e unidirecional e cada espécie ocupa apenas um nível 

trófico. 

→ Teia alimentar 

As teias alimentares podem ser definidas como diversas cadeias alimentares interligadas. 

Essas interligações mostram que um mesmo organismo pode apresentar hábitos de 

alimentação variáveis e, portanto, ocupar diferentes níveis tróficos. Em uma teia, o fluxo de 

energia e nutrientes segue diversos caminhos. 

 

Na teia alimentar, é possível verificar várias cadeias alimentares interligadas 

→ Por que a teia alimentar representa melhor um ecossistema? 

A teia representa melhor um ecossistema porque mostra as diversas relações que podem 

existir. É importante dizer que, em um ecossistema, não existe uma cadeia alimentar 

https://escolakids.uol.com.br/importancia-da-decomposicao.htm
https://escolakids.uol.com.br/o-que-e-um-ecossistema.htm


isolada, pois um mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos. Esse é o caso 

dos onívoros, que, ao se alimentarem de vegetais, são consumidores primários, mas, ao 

se alimentarem de animais, são consumidores secundários, terciários e assim por diante. 

Atenção: Ao representar uma cadeia ou teia alimentar, devemos utilizar uma seta para 

indicar a direção do fluxo de nutrientes e energia. Essa seta pode ser lida como “serve de 

alimento para”. Exemplo: Plantas → Coelhos → Corujas. 

 

 

Em uma cadeia alimentar, o fluxo de nutrientes é unidirecional 

Por Vanessa Sardinha dos Santos 

 

Atividade 2: Copie as questões e responda em seu caderno. 

a) Explique o que é uma cadeia alimentar. 

 

b) Explique o que é uma teia alimentar. 

c) Você acha que a teia alimentar representa melhor um ecossistema, conforme 

apresentado no texto? Explique. 

 

d) Quais são os três principais níveis tróficos? 

 

e) O que significa dizer que um organismo é produtor? 



 

f) Quando dizemos que o organismo é consumidor? 

 

g) Quando podemos dizer que ele é um decompositor? 

HISTÓRIA 
Prof. José Carlos Brito 

 

 

MATEMÁTICA 
Prof. Edivânio Carlos 

 

Objetivo da atividade: 

Ampliar o significado e domínio de resolução de problemas, suas formas de registro e de 

cálculos, através de situações do dia a dia. 

Contextualização: 

Continuar o estudo de números decimais, para melhor entendermos situações que 

envolvem nosso dia a dia e  suas habilidades de raciocínio e cálculo. 

 

PROBLEMAS DE MATEMÁTICA 

 

1) Em um banheiro tem uma parede com 20 fileiras com 15 azulejos e outra parede 

com 13 fileiras com 10. Quantos azulejo tem no banheiro? 

 

a) 100 

b) 130 

c) 150 

d) 280 

 

2)  Qual é o resultado da multiplicação de 63 por 12? 

 

a) 656 

b) 756 

c) 186 

d) 75 

 

3)  Marque um X na alternativa que mostre o resultado da divisão de 144 por 12: 

 

a) 13 



b) 12 

c) 16 

d) 17 

 

4)  Mariana tem 1,75 de altura e seu irmão tem 1,27. Quantos centímetros ela tem a 

mais que o irmão? 

 

a) 28 

b) 48 

c) 55 

d) 12 

 

 

 

5)  Tendo somente uma nota de R$ 100,00, comprei um saquinho de pipoca por R$ 

2,75, um suco por R$ 2,00 e quatro balas por R$ 0,50, um ingresso por R$16,00. 

Quanto devo receber de troco? 

 

a) R$ 14,15 

b) R$ 14,25 

c) R$ 14,50 

d) R$ 14,75  

 

6)  Uma escola recebeu 150 cadernos. Contando somente com a distribuição para os 

alunos do período da tarde foram 30% dos cadernos. Quantos sobraram? 

 

a) 60 

b) 65 

c) 70 

d) 115 

 

7)  Qual o resultado da subtração 1000 de 3.153. 

 

a) 2.153 

b) 2.246 

c) 3.246 

d) 3.907 

INGLÊS 
DAYS OF WEEK 

DIAS DA SEMANA 



SUNDAY =DOMINGO 

MONDAY – SEGUNDA 

TUESDAY = TERÇA 

WEDNESDAY = QUARTA 

THURSDAY = QUINTA 

FRIDAY =SEXTA 

SATURDAY = SÁBADO 

MONTHS OF THE YEAR 

(MESES DO ANO) 

JANUARY = JANEIRO  

FEBRUARY = FEVEREIRO 

MARCH = MARÇO 

APRIL = ABRIL 

MAY = MAIO 

JUNE = JUNHO 

JULY = JULHO 

AUGUST = AGOSTO 

SEPTEMBER =SETEMBRO 

OCTOBER = OUTUBRO 

NOVEMBER = NOVEMBRO 

DECEMBER = DEZEMBRO 

COLORS 

(CORES) 

RED = VERMELHO 

WHITE = BRANCO 

BLUE = AZUL 

YELLOW = AMARELO 

BROWN = MARRON 

BLACK = PRETO 

ORANGE = LARANJA 

GREEN = VERDE 

GREY = CINZA 

NUMBERS 



(NÚMEROS) 

1- ONE = UM  
2- TWO = DOIS 
3- THREE= TRÊS 
4- FOUR= QUATRO 
5- FIVE= CINCO 
6- SIX = SEIS 
7- SEVEN= SETE 
8- EIGHT =OITO  
9- NINE = NOVE 
10- TEN = DEZ 
11- ELEVEN = ONZE 
12- TWELVE = DOZE 
13- THIRTEEN = TREZE 
14- FOURTEEN = QUATORZE 
15- FIFTEEN= QUINZE 
16- SIXTEEN =DEZESSEIS 
17- SEVENTEEN=DE-             ZESSETE 
18- EIGHTEEN=DE-ZOITO 
19- NINETEEN=DE-       ZENOVE 
20- TWENTY= VINTE 
21- TWENTY-ONE= VINTE-UM 
22- TWENTY-TWO = VINTE-DOIS 
23- TWENTY–THREE = VINTE-TRÊS 
24- TWENTY-FOUR = VINTE QUATRO 
25- TWENTY-FIVE = VINTE CINCO 
26- TWENTY- SIX = VINTE-SEIS 
27- TWENTY-SEVEN = VINTE –SETE 
28- TWENTY-EIGHT = VINTE-OITO 
29- TWENTY- NINE = VINTE- NOVE         

30- THRITY-TRINTA 
40-   FORTY- QUARENTA 

50- FIFTY=CINQÜENTA 

60-SIXTY-SESSENTA 

70-SEVENTY=SETENTA 

80- EIGHTY= OITENTA 

90- NINETY= NOVENTA 

100- ONE HUNDRED=   CEM 

1000- ONE THOUSAND= UM MIL 

1.000.000=ONE MILION 

 

ARTICLES 

ARTIGOS 

 

THE-DEFINITE ARTICLE=ARTIGO DEFINDO= O, A, OS, AS. 

A=INDEFINITE ARTICLE 

ARTIGO INDEFINIDO, USADO ANTES DE CONSOANTES 

EX: A GUITAR- UM VIOLÃO 

AN = INDEFINTITE ARTICLE 

ARTIGO INDEFINIDO USADO ANTES DE VOGAL 

EX: AN  APPLE - UMA MAÇÃ 

EXPRESSIONS 

EXPRESSÕES 



 

GOOD MORNING= 

BOM DIA 

GOOD AFTERNOON= 

BOA TARDE 

GOOD EVENING =  

BOA NOITE (AO CHEGAR) 

GOOD NIGHT= 

BOA NOITE (AO SAIR) 

HELLO=OLÁ, ALÔ 

HOW ARE YOU= 

COMO VAI, COMO VOCÊ ESTA? 

FINE, THANK YOU, AND YOU? 

BEM, E VOCÊ 

PLEASE= POR FAVOR 

THANK YOU VERY MUCH= MUITÍSSIMO OBRIGADO(A) 

THANK YOU= OBRIGADO(A) 

WELCOME= BEM VINDO 

 

 

PRONOUNS 

PRONOMES 

I – EU 

YOU- VOCÊ 

HE- ELE 

SHE- ELA 

IT- PARA COISAS E ANIMAIS 

WE-NÓS 

YOU- VOCÊS 

THEY- ELES / ELAS 

 

 

PREOSITIONS 

PREPOSIÇÃO 

AT- PARA HORAS 

ON- PARA DIAS DA SEMANA 

IN- PARA MESES DO ANO 

AT- PARA NÚMEROS 

ON- RUAS E AVENIDAS 

IN- PARA LOCAIS 

 

AUXLIARES DE PERGUNTAS 

DO- PRESENTE 

DOES- PRESENTE PARA HE, SHE, IT. 

DID – PASSADO 

WILL- FUTURO 

WOULD- FUTURO CONDCIONAL 

WHAT- O QUÊ 

WHERE- ONDE 

WHEN- QUANDO 

 



ADVÉRBIO DE TEMPO 

TODAY= HOJE 

YESTERDAY= ONTEM 

TOMORROW= AMANHÃ 

 

 

VOCABULARY 

VOCABULÁRIO 

HOME= LAR HOUSE=CASA 

APARTMENT=APARTAMENTO 

CITY= CIDADE 

MORE= MAIS 

LESS= MENOS 

MORE= MAIS 

ERALY= CEDO 

LATE= ATRASADO/ TARDE 

HERE= AQUI 

THERE=LÁ 

LESSON= LIÇÃO 

HOMEWORK= LIÇÃO DE CASA 

WRONG=ERRADO 

RIGHT=CERTO 

TEACHER= PROFESSOR 

ENGLISH= INGLÊS 

PORTUGUESE= PORTUGUÊS 

SPANISH= ESPANHOL 

HISTORY= HISTÓRIA 

GEOGRAPHY= GEOGRAFIA 

MATHEMATICS= MATEMÁTICA 

BOARD=QUADRO 

 

BLACKBOARD=LOUSA 

MONEY= DINHEIRO 

PAPER=PAPEL 

BOOK= LIVRO 

BOOKS= LIVROS 

FRIENDS= AMIGOS 

MOVIE=FILME 

NEWS= NOTÍCIA 

MUSIC= MÚSICA 

BREAD= PÃO 

MILK= LEITE 

COFFEE= CAFÉ 

WATER= ÁGUA 

MEAT= CARNE 

FISH=PEIXE 

CHIKEN= FRANGO 

TOMATOES=TOMATE 

FRUIT= FRUTA 

VEGETABLES= 

VERDURAS/ VEGETAIS 



SUGAR= AÇÚCAR 

SALT=SAL 

WORD= PALAVRA 

NAME=NOME 

ANSWER= RESPOSTA 

QUESTION=PERGUNTASCHOOL= ESCOLA 

CAR= CARRO 

CLOTHING= ROUPAS 

DICTIONARY= DICIONÁRIO 

CHAIRS= CABELO 

EYE=OLHO 

HAND=MÃO 

BODY= CORPO 

GIRL= GAROTA 

BOY= GAROTO 

MAN= HOMEM 

WOMAN= MULHER 

RADIO= RADIO 

TELEVISION= TELEVISÃO 

TELEPHONE= TELEFONE 

LETTEER=CARTA 

RECORD= DISCO 

TICKET= INGRESSO/BILHETE 

CLOCK=RELÓGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM BASE NO VOCABULÁRIO, NÚMEROS EXPRESSÕES E AFINS ESCREVA OS NÚMEROS DE ACORDO COM 

O MODELO ABAIXO: 

01: ONE___________________________________________________________ 

 

02: ______________________________________________________________ 

 

03:________________________________________________________________ 

 

05:_________________________________________________________________ 

 

07:____________________________________________________________________ 



 

09:___________________________________________________________________ 

 

10:___________________________________________________________________ 

 

 
 


