
 

Professoras: Adriana, Cibelle,Cristina,Gioconda,Josiane,Lenira e  Rosângela 

Professores de Educação Física: Felipe e Nivaldo 

Professores de Artes: Joy e Simone  

3º anos A,B,C,D,E e F 

Queridos Alunos e Pais. 

 

● Os textos não precisam ser copiados no caderno, apenas deverá ser feita a 

leitura, caso seu filho apresente alguma dificuldade auxilie-o nas leituras. 

● Quando estiver este símbolo apenas faça a 

leitura. 

 

● Quando estiver este símbolo, faça a cópia do que se pede. 

 

● A Contextualização e os objetivos não precisam ser copiados no caderno, 

eles apenas são orientações que devem ser apenas lidas quanto a 

atividade proposta pelas professoras. 

 

● Nesta semana dia 12/06/2020 é ponto facultativo, por isso nesse dia 

não tem atividade. 

 

● Não é necessário copiar no caderno as referencias bibliográfica ou fontes 

das imagens 

 

● Nenhuma atividade deve ser impressa todas são realizadas no 

caderno 

 

 



COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUÊS 08 a 11/06/2020 

 

Contextualização: A leitura desses textos obriga o leitor a refletir sobre a melodia, 

a cadência e as pausas na construção de sentido, ajudando-o a dominar ritmos 

fundamentais, como o da respiração, por exemplo. Dominar esse aspecto é 

fundamental para o desenvolvimento do aluno como um todo. Está semana 

continuaremos nosso estudo de poemas. 

Objetivo:   

● Exercitar a leitura e a compreensão textual; 

●  Construir mais conhecimento sobre o gênero: poema. 

● Explorar os recursos existentes na oralidade e valorizar os sentimentos que 

o texto transmite. 

 

Poema: é um gênero textual que utiliza as palavras como matéria-prima, 

organizando-as em versos, estrofes ou prosa, ou seja, apresenta uma 

estrutura que permite defini-lo como gênero. A palavra poema é derivada do 

verbo grego poein, que significa “fazer, criar, compor”. 

 

Objetivos de acordo com as diretrizes da BNCC 

● (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes 

gêneros textuais. 

● (EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, textos do campo da vida pública (regras, regulamentos, 

entre outros), considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do gênero. 

● (EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, textos do campo das práticas de estudo e pesquisa 

(enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, relatos de 

experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia, entre outros), 

considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 



 O Menino Azul  

O menino quer um burrinho                                            
para passear. 
Um burrinho manso, 
que não corra nem pule, 
mas que saiba conversar. 

O menino quer um burrinho                     
que saiba dizer 
o nome dos rios,                                                                            
das montanhas, das flores, 
– de tudo o que aparecer.                                              

O menino quer um burrinho                                               
que saiba inventar histórias bonitas 
com pessoas e bichos 
e com barquinhos no mar. 

E os dois sairão pelo mundo 
que é como um jardim 
apenas mais largo 
e talvez mais comprido 
e que não tenha fim. 

(Quem souber de um burrinho desses, 
pode escrever 
para a Ruas das Casas, 
Número das Portas, 
ao Menino Azul que não sabe ler.) 

Cecília Meireles 

 

1- Após a leitura do poema copie  e responda em seu 
caderno as questões a, b e c abaixo: 

          a) Qual o nome do autor do poema? 

          b) A autora compara o mundo com o que? 

          c) Qual era o nome do animal que o menino queria passear? 



 

Pontinho de Vista  

Eu sou pequeno, me dizem, 
e eu fico muito zangado. 
Tenho de olhar todo mundo 
com o queixo levantado. 

Mas, se formiga falasse 
e me visse lá do chão, 
ia dizer, com certeza: 
— Minha nossa, que grandão! 

Pedro Bandeira 

2- Após a leitura do poema copie  e responda em seu 
caderno as questões a,b e c abaixo: 

          a) Qual o nome do autor do poema? 

          b) Qual é o título do poema? 

          c) Qual é o animal citado no poema? 

 

 

 

 

 

 



A porta                                                                        

Sou feita de madeira 
Madeira, matéria morta 
Não há nada no mundo 
Mais viva que uma porta 

Eu abro devagarinho 
Pra passar o menininho 
Eu abro bem com cuidado 
Pra passar o namorado 

Eu abro bem prazenteira 
Pra passar a cozinheira 
Eu abro de supetão 
Pra passar o capitão 

Eu fecho a frente da casa 
Fecho a frente do quartel 
Eu fecho tudo no mundo 
Só vivo aberta no céu! 

Vinicius de Moraes 

3- Após a leitura do poema copie  e responda em seu 
caderno as questões a, b e c abaixo: 

          a) A porta abre devagar para passar qual pessoa? 

          b) A porta de que lugares são fechados? 

          c) Qual é o lugar que a porta vive aberta? 

 

 

 



A Lua foi ao Cinema                                                            

A lua foi ao cinema, 
passava um filme engraçado, 
a história de uma estrela 
que não tinha namorado. 

Não tinha porque era apenas 
uma estrela bem pequena, 
dessas que, quando apagam, 
ninguém vai dizer, que pena! 

Era uma estrela sozinha, 
ninguém olhava para ela, 
e toda a luz que ela tinha 
cabia numa janela. 

A lua ficou tão triste 
com aquela história de amor, 
que até hoje a lua insiste: 
– Amanheça, por favor! 

Paulo Leminski 

4- Após a leitura do poema copie  e responda em seu 
caderno as questões a, b e c abaixo: 

          a) Qual era a história do filme que passava no cinema? 

          b) A luz da estrela cabia em que lugar? 

          c) Por que a lua ficou triste? 

 

https://leiturinha.com.br/blog/10-poemas-famosos-para-ler-com-as-criancas/ 

  

 

 

 

 

https://leiturinha.com.br/blog/10-poemas-famosos-para-ler-com-as-criancas/


 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 08 a 11/06/2020 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Água é Vida! E é fundamental na vida dos seres 

vivos. Em relação à preservação da água é de extrema importância no mundo, 

precisamos ter consciência deste recurso natural e sua importância para a vida e 

para a história dos povos. Então vamos começar! O nosso conteúdo a ser 

trabalhado é a água e a forma de conhecer a função da água na vida no planeta e 

os seres vivos. 

 

 OBJETIVOS: 

● Ajudar os alunos a descobrirem os sintomas e as causas reais dos 

problemas que o Brasil vem enfrentando com a poluição e a falta de água 

● Perceber as interferências negativas e positivas que o homem pode fazer na 

natureza, a partir de sua realidade social; 

● Reconhecer que a qualidade de vida está ligada às condições de higiene e 

saneamento básico, à qualidade do ar e do espaço; 

●  Levar os alunos a entenderem que o equilíbrio e o futuro do nosso planeta 

dependem da preservação da água e de seus ciclos; 

● Conscientizar que a água não deve ser desperdiçada, nem poluída, etc. 

 

 

Objetivos de acordo com as diretrizes da BNCC 

 

● (EF02CI05) Investigar em diferentes ambientes do seu cotidiano ou da sua 

região a importância da água e da luz para a manutenção da vida e dos 

seres vivos 

 

1- Faça apenas a leitura do texto, se tiver dificuldade peça a um adulto para 

auxiliá-lo. 

 

 

 

 



 

https://i.pinimg.com/564x/1d/cb/c5/1dcbc58a59987dd70322536679a07663.jpg 

 

1- Copie as perguntas 1 e 2 no seu caderno e responda. 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/564x/1d/cb/c5/1dcbc58a59987dd70322536679a07663.jpg


 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 08 a 11/06/2020 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: “O lazer de todos”, As atividades de lazer podem ser 

bastante variadas, compreendendo aquelas relativas ao descanso, as práticas 

culturais e ao entretenimento, mesmo atividades de estudo, quando feitas de forma 

desinteressada, também podem ser consideradas atividades de lazer. 

Neste sentido, vamos estudar e aprender um pouco sobre como era o lazer no 

estado do Rio de Janeiro há mais de 200 anos e, vamos comparar com o lazer na 

atualidade. 

 

OBJETIVO:  

● Conhecer algumas das atividades de lazer praticadas no Brasil no século 

XIX. 

● Reconhecer as diferenças nas atividades de lazer do passado de acordo 

com as classes sociais. 

Objetivos de acordo com as diretrizes da BNCC 

● (EF03HI08) Identificar e registrar os modos de vida na cidade e no campo 

no presente, comparando-os com os do passado da sua localidade. 

● (EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as 

de outros tempos e espaços, analisando mudanças e permanências. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 1: Leia o texto do livro das páginas 26 e 27 abaixo

 

 

 

FONTE: BURITI MAIS, COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA; EDITORA MODERNA; 1 

ED. 2017 



2- Copie e responda no seu caderno as questões 1,2,3 e 4. 

 

 

 

 

FONTE: BURITI MAIS, COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA; EDITORA MODERNA; 1 

ED. 2017 

 03- Compare os locais de lazer do Rio de Janeiro do século XIX com os 

locais de lazer que você conhece atualmente na sua cidade, faça uma lista 

de diferenças e semelhanças.  

 

04- Você leu no texto que os salões e teatros eram freqüentados apenas por 

pessoas ricas e as pessoas pobres só podiam entrar nesses locais para 

trabalhar e não para se divertirem. Escreva o que você pensa desse tipo de 

situação. 



 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 08 à 11/06/2020 

 

Contextualização: Nas aulas anteriores estudamos sobre “o que entendemos por 

“paisagem rural ou do campo”, e sobre o modo de vida das pessoas que moram 

lá. Agora vamos entender como é o trabalho das pessoas no campo. 

Objetivo: 

● Reconhecer a agricultura e a pecuária como atividades do campo. 

Objetivos de acordo com as diretrizes da BNCC 

● (EF03GE02) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de 
seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo; identificar, em 
seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e econômica de 
grupos de diferentes origens. 

● (EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e 

comunidades tradicionais em distintos lugares, a partir de diferentes 

aspectos culturais (exemplo: moradia, alimentação, vestuário, tradições, 

costumes entre outros). 

 

O que é Paisagem? 

Paisagem é tudo que podemos ver e perceber no espaço. 

Em algumas paisagens predominam elementos naturais. Em outras, predominam 
elementos culturais. 

Elementos da Paisagem 

Os elementos naturais são formados pela natureza. 

Exemplos: rios, montanhas, mar, vegetação original, entre outros. 

Os elementos culturais são aqueles criados pelas pessoas. 

Exemplos: casas, prédios, vegetação cultivada, estrada, ponte, fábrica, entre 
outros. Esses elementos são construídos por meio do trabalho das pessoas. 

Paisagem rural (ou do campo) 

A Paisagem rural (ou do campo) caracteriza-se pela forte aproximação com os 

aspectos naturais, existência de vegetação, cultivo de produtos alimentícios, 

criação de animais. Está ligado a tudo o que representa a natureza em seu estado 

pouco transformado 

 

 



 

 

Atividade 1– Peça auxílio a um adulto leia os textos, analise as 

imagens, copie  e responda a questão 1 em seu 

caderno. 

 

 

 



 

Atividade 2– Peça auxílio a um adulto leia os textos, analise as 

imagens, copie  e responda a questão 2 em seu 

caderno. 

 

 

 



Atividade 3– Peça auxílio a um adulto leia os textos, analise as 

imagens, copie  e responda a questão 1 e 2 em seu 

caderno. 

 

Fonte: Buriti mais: geografia-organizadora Editora Moderna;obra coletiva concebida,desenvolvida e 

produzida pela Editora Moderna ;Lina YoussefJomaa.- 1.ed.- São Paulo:Moderna,2017. 

 



COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 08 a 11/06/2020 

 

Contextualização: A matemática contribui na compreensão das informações, pois 

a sua aprendizagem vai além de contar, calcular, ela nos permite analisar, medir 

dados estatísticos e ampliar cálculos de probabilidade, os quais representam 

relações importantes com outras áreas do conhecimento.  

Objetivos: 

● Construir o conhecimento de que os números ocupam uma posição numa 

seqüência numérica. 

● Desenvolver no aluno a capacidade identificar os números em sua ordem 

crescente ou decrescente 

●  Saber diferenciar maior do menor e possibilitando seu desenvolvimento no 

dia a dia.  

 

 

● Objetivos de acordo com as diretrizes da BNCC 

 

● (EF02MA09) Construir seqüências de números naturais em ordem 

crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma 

regularidade estabelecida. 

 

 

Atividade 1:  Você sabia que trocando de lugar as letras de uma palavra, 
podemos escrever outras? Elas são chamadas anagramas. Nem sempre as 
novas palavras criadas existem em nossa língua. 
Veja alguns exemplos: 
 
 
 
 
Se você mudar a ordem dos algarismos, você obtém um novo número, o que 
acontece com novo número?  Copie a pergunta acima e responda abaixo, no 
caderno: 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Escreva também no caderno os novos números que se pode obter: 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

      LOUSA – OSAUL 
 

         AMOR – ROMA 



 
 
 
Atividade 2: E com a escrita dos números, o que acontece? 
 
A. Observe o número 837. Se você mudar a ordem dos algarismos, você obtém 
um novo 
Número, o que acontece? Escreva-o. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

. B. Escreva números com os algarismos 4, 6 e 9. Usem todos eles, sem repeti-

los. Anote-os abaixo: 

   

   

   

 

   

   

   

       

   C. Quantos números você escreveu?  _______________________________   

 

 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMAI /3º ano



 
 
Atividade 3: Neste quadro numérico há espaços que não foram preenchidos. Primeiro 
copie e depois complete com os números que estão faltando. 
 
 

100 
 

101 102 103 104  106 107 108 109 

110 
 

111  113 114 115 116  118 119 

120 
 

121 122 123 124 125 126  128  

 
 

 132    136   139 

140 
 

141 142 143 144 145 146 147  149 

150 
 

151 152   155 156 157 158  

 
 

  163  165 166 167 168 169 

 

Leia em voz alta alguns dos números que você escreveu nos quadros amarelos. 
 
Responda: 
 
A. O que há em comum nas escritas dos números da segunda linha?  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
B. O que há em comum nas escritas dos números da terceira coluna? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMAI /3º ano 
 



 
Atividade 4: Usando cartelas e sobrepondo-as, um aluno compôs as seguintes escritas 
numéricas:  
 

1 2  4 4  6 5  8 3 
           

 

3 5  8 7  9 9  6 6 
           

 

7 8  5 6  2 1  3 8 
           

 
Leia cada um desses números. 

A. Indique qual é o maior deles _____________________________________ 

B. Indique qual é o menor deles _____________________________________ 

C. Escreva esses números, em ordem 

crescente:_____________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Atividade 5: Outro aluno fez diferentes escritas numéricas, usando essas cartelas de três 

cores que ele mesmo fez. 

Leia cada um dos números. 
 

1 3 2  4 4 4  6 7 5 

           

 

3 2 5  8 6 7  9 9 9 

           

 

7 1 8  5 5 6  2 8 1 

           

 
A. Indique qual é o maior deles ____________________________________  

B. Indique qual é o menor deles ___________________________________  

C. Escreva esses números em ordem 

decrescente__________________________________________________ 

 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMAI /3º ano 
 



 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 08 a 11/06/2020 

Professor (es): Nivaldo e Felipe        

                                      
Objetivo: 

• Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das 
características dessas práticas.  

Contextualização: Além de muito divertida, a brincadeira caçada ao tesouro é uma grande aliada 

para estimular o desenvolvimento cognitivo dos alunos, pois trabalha a atenção e desenvolve o 

senso de estratégia para realizar a atividade.  

 

Atividade 1: Caça ao tesouro; 

Atividade 2: Registro NO CADERNO do objeto utilizado e como foi realizar a brincadeira. 
 

 
http://blog.festaeoferta.com.br/brincadeira-de-crianca-caca-ao-tesouro/ 
A brincadeira hoje será a CAÇADA AO TESOURO!  Seus pais, irmãos 

e demais familiares poderão participar com você. 

 

Instruções: 

1. Para começar esconda um tesouro (pode ser um objeto qualquer ou um 

brinquedo). 

2. Escreva pistas para conduzir ao tesouro, em pequenos papéis, colocados em diferentes 

lugares de sua casa. 

3. Escolha quem serão os jogadores que receberam a primeira pista, que  deve conduzi-

los a segunda, depois a terceira, e assim por diante, até o tesouro. 

4. Cada jogador, após ler a pista, deixe-a no mesmo lugar, para que o seguinte também a 

encontre. 

5. Exemplo “Vá até a janela que está a sua frente e aí olhe a direita.” 

A segunda pista deve ser colocada de tal forma que possa ser 

achada após seguir a primeira instrução. 

 
- Qual objeto que você usou para a CAÇADA AO TESOURO? Como foi a 

brincadeira? Registre em seu caderno. 
 

http://blog.festaeoferta.com.br/brincadeira-de-crianca-caca-ao-tesouro/


 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 08 a 11/06/2020 

 

Aula de Arte – Professora Simone Leal dos Santos Abreu  

Atividades 3º ano  C  

Objetivos: 

• Identificar a relação entre a dança , o espaço e os objetos de artes visuais que compõem o 
cenário e a própia coreografia. 

•  Perceber  que a obra de arte pode complementar-se com a interação do espectador, criar 
trabalhos que coloquem em prática todos os conceitos aprendidos nas apreciações, 
contextualizações e reflexões feitas. 
 

Contextualização:  Na arte, o corpo pode ser utilizado de várias maneiras para expressar ideias, 

sentimentos, percepções e pensamentos. A coreógrafa carioca Déborah Colker iniciou sua carreira 

na dança comtemporânea como bailarina do Coringa, importante grupo de dança do Rio de Janeiro, 

ela gosta de trazer novos desafios para a dança relacionando diferentes espaços e linguagens. 

 

Tema: Com o Corpo  

Observar a cena do espetáculo Velox, dirigido pela coreógrafa Débora Colker. 

 

Na imagem acima, os bailarinos escalam a parede por meio da dança criando desenhos corporais. 

 A dança possibilita ao bailarino mostrar diferentes formas de se fazer poesia.  

 



ATIVIDADE: 1 

RESPONDA AS QUESTÕES NO CADERNO DE ARTE. 

1. Quais os elementos você identifica nessa cena? 

2. Ao observar essa cena, você se lembra de algum esporte? Qual? 

3. Em sua opinião, o dançarino necessita de um bom preparo físico pra realizar essa cena? 

 

Novo Pitanguá: arte /organizadora Editora Moderna: editor responsável André Camargo Lopes – 1.ed.-São 

Paulo:Moderna,2017. 

 



 

 

 

 

ATIVIDADE  2 

 

Observação: Na falta dos materiais citados utilizar os materiais disponíveis. 

 Novo Pitanguá: arte /organizadora Editora Moderna: editor responsável André Camargo Lopes – 1.ed.-São 

Paulo:Moderna,2017. 

                

 

 

 

 



                                        PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. Professor Francisco Daniel Trivinho 

Praça Lauro Michels, 30- Conceição– Diadema - Tel: 4044-8598 
 

Professora:Joy           Disciplina: Arte           Data:  Semana 10 - 08/06/2020  - 11/06/2020 
 

Aula de Arte – Professora Joy – Terceiro Ano A, B, D, E e F 

 

Aos educandos e suas famílias, 

 

Para a atividade dessa semana será necessário utilizar material de desenho disponível e caderno de 

desenho sem pautas (sem linhas). Lembre-se de utilizar muito do espaço disponível na folha.  

 

Não é necessário copiar as orientações no caderno.  

 

Uma ótima semana para todos vocês. 

 

 

A arte em diferentes contextos. (Continuação) 

 

Objetivo: Refletir sobre arte em diferentes contextos. 

  

 
Contextualização: Semana passada vimos outras obras sobre o momento que estamos 
vivendo e pensamos sobre elas. Essa semana será de criação. Falamos sobre máscaras de 
proteção e agora será nossa vez de projetar uma delas. 
 

 

Atividade 1:  

 

Observe as máscaras abaixo. Todas foram selecionadas por uma matéria da imprensa que destaca 

diferentes estilos de máscara mundo afora. Você já viu algumas máscaras diferentes como essas? 

 

 

 

 

Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/04/mascaras-de-protecao-de-varios-estilos-

fotos.ghtml 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/04/mascaras-de-protecao-de-varios-estilos-fotos.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/04/mascaras-de-protecao-de-varios-estilos-fotos.ghtml


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Atividade2:  

 

Como você gostaria que fosse sua máscara? Qual formato e quais cores e adereços você escolheria 

pra ela? Agora é a vez de criar. 

Desenho em uma folha do caderno de desenho um projeto da sua máscara. Como você gostaria que 

ela fosse. Para esse desenho utilize os materias disponíveis na sua casa.  

Pode ser colado adereços nesse desenho também, assim como vimos nas fotos. 

 

 

Saiba mais: 

 

Nessa matéria há diversas informações importantes sobre as máscaras de proteção e seu uso. Caso puder e 

quiser, acesse e leia.  

 

 

 

 

Para quem puder, por favor enviem as fotos das máscaras criadas para o email:  

joyjapyarte@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/revista/2020/05/21/interna_revista_correio,855716/uso-

obrigatorio-as-mascaras-podem-ser-estilosas-e-cheias-de-personali.shtml 

file:///C:/Users/Romroms/Documents/Joy/Teletrabalho%20Pandemia/joyjapyarte@gmail.com
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/revista/2020/05/21/interna_revista_correio,855716/uso-obrigatorio-as-mascaras-podem-ser-estilosas-e-cheias-de-personali.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/revista/2020/05/21/interna_revista_correio,855716/uso-obrigatorio-as-mascaras-podem-ser-estilosas-e-cheias-de-personali.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 


