
                 

     

 

ROTEIRO DE ESTUDOS – SEMANA DE 30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL - TURMA: 8º ANO B 

 
TIPO: (LC)LIÇÃO DE CASA   (T)TRABALHO    (LIP)LIVRO INTEGRADO POSITIVO   (CA)CADERNO DE ATIVIDADES   
(CPT)CADERNO DE PRODUÇÃO TEXTUAL (PRO)PROJETO   (SB)STUDENT BOOK   (W)WORKBOOK 
 
ESTIMADO ALUNO: ESPERAMOS QUE ESTEJA EM TODOS OS ASPECTOS: CORPO, CORAÇÃO, ALMA, 
EMOCIONALMENTE, PSICOLOGICAMENTE E MENTALMENTE!!  
CONTINUANDO OS ESTUDOS, SEJA AUTÔNOMO! AGORA É O MOMENTO DE ESTUDAR E APROVEITAR BEM O TEMPO, E 
PARA ISSO É NECESSÁRIO SE ORGANIZAR! SIGA O HORÁRIO DE AULA QUE VOCÊ TEM NA ESCOLA. ESTUDE 45 
MINUTOS E DESCANSE 10 MINUTOS, DURANTE 4 HORAS E MEIA. TODOS OS DIAS DA SEMANA!! BONS ESTUDOS!! 
 

 

PROFESSOR DISCIPLINA TIPO DESCRIÇÃO 

Adriana Borges Língua Portuguesa Positivo On 

Trilha 

Pedagógica 

Trilhas (sondagens e avaliações) 

Unidade Unidade 2 – cartum, charge e meme 

Adriana Borges Língua Portuguesa LC Folha Anexa 

Marcello Geografia T Continuar o trabalho proposto – Guerra Fria 

Qualquer dúvida enviar um e-mail para: 

marcello@luterano.com.br 
Zuleica Arte Positivo On 

Atividade 

Responder as questões no campo de atividades agendado no 

Positivo On. 

 A atividade gerará uma nota para o 1°bimestre. 
Zuleica Arte LIP Pág: 16 – Faça uma pesquisa sobre: O que você sabe sobre o 

Japão, sua culinária, quais os pratos típicos, sua cultura, crenças, 

etc. 

Orientação: Digite e faça a capa para essa pesquisa. 
Entrega: Ao retornar, no primeiro dia da aula de Arte. 

Zuleica Arte LC Tema: Kirigami – dobradura de papel 

 

 



Orientação: Faça uma dobradura em 2D, com papel colorido ou de 

revista onde a dobradura será colocada em folha sulfite e 

complete o fundo, desenhando. 

Exemplo: Se desenhar uma borboleta, as asas deverão sair da 

folha (2D) e não esqueça de fazer um fundo, como árvores, 

nuvens e outras borboletas. Faça margem:2,0 cm 

Entrega:  Fotografar e enviar no e-mail: zuleica@luterano.com.br 

A atividade gerará uma nota para o 1°bimestre. 
Fernando  Filosofia LIP Ler o texto: A loucura dos homens / O mundo às avessas (página 

19). 

Faça o exercício da página 19 – Reflexão divertida. 

Esse exercício será corrigido quando retornarmos às aulas. 
Fernando História LIP Revisar os conteúdos da Unid. 2 – “Iluminismo”. 

Faça os exercícios no LIP das seguintes páginas: 17, 18, 19, 21, 26 

e 27. 

Esses exercícios serão corrigidos quando retornarmos às aulas. 
Fernando História Positivo On 

Trilha 

Pedagógica 

Fazer a trilha da Unid. 2 – “Precursores do Iluminismo; Filósofos 

iluministas; O Enciclopedismo; Liberalismo Econômico; Despotismo 

Esclarecido (Iluminismo)”. 
Fernando História CA Faça os exercícios da Unid. 2 – Iluminismo do Caderno de 

atividades. 

Esses exercícios serão corrigidos quando retornarmos às aulas. 
Fernando História  Assistir ao vídeo abaixo: 

Iluminismo. 
https://www.youtube.com/watch?v=S2s2F12RSdU 
https://www.youtube.com/watch?v=LAjcR67shXE 
https://www.youtube.com/watch?v=1IChUwbKsOg 

Lígia Língua Espanhola LC 1. Realizar correção da atividade proposta (folha anexa) da 

semana de 23 a 27 de março. 

2. Assistir vídeo sobre o tema: Formação do Plural: 

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

Realizar exercícios sobre Formação do Plural, palavras 

heterotónicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=S2s2F12RSdU
https://www.youtube.com/watch?v=LAjcR67shXE
https://www.youtube.com/watch?v=1IChUwbKsOg


Lígia Língua Espanhola  Folha anexa 

Lígia Língua Espanhola  Folha de Correção Anexa 

Genivaldo Ensino Religioso CA Exercício Lição 7 – Ana pede a Deus um filho – Página 20 

Dica de Filme - 

https://www.youtube.com/watch?v=mJtMGq0hnM8 
THAIS Língua Inglesa  TRILHAS 

ON LINE 

Positivo On 

POSITIVO ON 

UNIT 1 – SIMPLE PRESENT AND PRESENT CONTINUOUS  

(REVIEW) 

UNIT 1 – PERSONAL CHARACTERISTICS (30-03 A 03-04) 

OBS: O RELATÓRIO GERARÁ UMA NOTA 

PARA O 1º BIMESTRE. 

PASSAR POR TODAS AS ETAPAS DA TRILHA. 
Ana Paula Neri Ciências LIP Ler o texto: Como os raios se formam? (página 29 – Zoom). No 

caderno, responder as questões 1 e 3. Discussões serão esclarecidas 
nas nossas aulas, futuramente. 
Máquinas elétricas (página 34) - Responder as questões propostas 
1, 2, 3 e 4 em seu caderno (Lateral da página). 

CRISTIANE  MATEMÁTICA PORTAL 

Positivo On 
TRILHA SOBRE SIMETRIAS 

CRISTIANE  MATEMÁTICA FOLHA EXERCÍCIOS PARA SEREM ENTREGUES - ATIVIDADE 2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mJtMGq0hnM8
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Correção - Roteiro de Estudos de Língua Espanhola  
 

 

Lee el fragmento de una entrevista con la cantante Shakira y haz las actividades. 

Shakira, la reina latina 
 
Nombre: Shakira Isabel Mebarak Ripoll. 
Nació: 2 de febrero de 1977 
Lugar: Barranquilla (Colombia). 

(1º) […] Shakira Isabel Mebarak Ripoll es una de las artistas más importantes del panorama 
musical del siglo XXI. Nació en Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero de 1977 y su carnet dice que es 
cantautora de profesión, arreglista, compositora, productora, coreógrafa, actriz y bailarina. […] A los 
ocho años empezó a escribir y componer canciones, aunque en el coro del colegio la rechazaron a los 
10 años porque su tono de voz hacía que sobresaliera entre el resto de compañeras. Ironías del 
destino, decían que sonaba como una cabra. Su vibrado era tan fuerte que solo cantaba «solos». […] 

(2º) Pero no sólo canta, va en coche, baila, escribe y compone. Su último disco, y título de la gira 
que inició en septiembre en Canadá, se llama Sale el Sol y ya es todo un éxito, pero seguro que aún 
nos suena mucho más la canción del pasado Mundial de Fútbol en Sudáfrica: el Waka Waka. Pero 
conozcamos un poco más a esta joven de 33 años cuya máxima ilusión es hacer felices a los demás. 
Su cuerpo y sus movimientos sensuales la delatan, aunque ella se considera una chica muy normal. 

(3º) ¿Cómo se definiría usted? 
Soy cariñosa, atenta, con sentido de humor. […] Amo la música y a veces pienso que estoy condenada 
a cantar toda la vida. Soy una persona que tiene las pasiones y los deseos y los sueños propios de una 
mujer, así de simple. Creo que la mujer tiene una visión de águila para las cosas. En general, tenemos 
una gran capacidad de entrega en el trabajo y somos capaces de distribuir nuestro tiempo y nuestras 
energías en millones de cosas. 

(4º) ¿Cree que con el Waka Waka del Mundial la gente tiene otra idea de usted? 
No lo sé. Lo que es cierto es que nunca pude imaginar que iba a empezar a leer los periódicos por la 
sección de deportes. Ahora soy una fanática del fútbol. Si añadimos el Waka Waka a esta receta resulta 
uno de los periodos más emocionantes de mi vida, sobre todo cuando oí llorar a mis padres por teléfono 
después del concierto de la ceremonia inaugural. La canción del mundial ha dado grandes 
satisfacciones. Nada más verme, los agentes de inmigración en Sudáfrica se pusieron a cantar el Waka 
Waka y yo a bailar con ellos. Y otro día, en el tráfico, cuando me reconocieron, la gente salió de los 
coches y rodearon el nuestro bailando la canción. Imagínese, hace poco tuve una conversación de 20 
minutos con mi hermano solo de fútbol. Y la verdad, ¡nunca había hablado con él 20 minutos seguidos 
por teléfono porque es un todo un lujo! […] 

(5º) ¿La fama es adictiva? 
Con 33 años sé que la libertad es el deseo más grande que tenemos los seres humanos: con o sin 
dinero, con o sin fama, todos queremos estar más allá de cumplir un horario. Lo que hace mal es que la 
fama se vuelve adictiva, salvo que te des cuenta de que la necesidad de éxito es una enfermedad. Me 
psicoanalizo para comprender mejor mis sueños. Y porque me gusta entender la raíz de mis reacciones, 
estar segura de que mi neurosis no se interponga entre mi felicidad y yo. [...] 

(6º) Como presidenta de Pies Descalzos y embajadora de la ONU, ¿piensa que hacemos lo 
necesario por los niños? 
Uno de los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU planteaba que cada niño tuviera acceso a la 
educación primaria en el 2015. No vamos a llegar, estamos muy lejos de la meta a la que se 
comprometieron los líderes de tantos países. 

Fragmento de: <www.flotas.com/shakira-la-reina-latina/>. Acceso  el 23 nov. 2016. 



1. Contesta las preguntas de acuerdo con el texto. 

a. Sus apellidos son Mebarak Ripoll. 
b. La rechazaron a los diez años porque su tono de voz hacía que sobresaliera entre el resto 
de compañeras. 
c. Dice que las mujeres tienen una gran capacidad de entrega en el trabajo y son capaces de 
distribuir su tiempo y sus energías en millones de cosas. 
d. Ella empezó a leer los periódicos por la sección de deportes y ahora es una fanática del 
fútbol. 
e. Es embajadora de la ONU. 

 
2. ¿Qué son las palabras heterotónicas?  

 
Son palabras que si comparadas al português presentan sílaba tónica diferente en español. 

 
3. Escribe la sílaba tónica (1, 2 o 3) de las palabras heterotónicas que siguen: (2,0)  

 

 1 2 3 Sílaba 

a)  A LER GIA 2 

b)  CE RE BRO 2 

c)  E LO GIO 2 

d)  EU FO RIA 2 

e)  IM BÉ CIL 2 

f)  RÚ BRI CA 1 

g)  SÍN TO MA 1 

h)  TU LI PÁN 3 

i)  AL CO HOL 3 

j)   AL GUIEN 2 

k)   CÓC TEL 2 

l)  É LI TE 1 

m)   I MÁN 3 

n)  LÍ MI TE 1 

o)   MIO PE 2 

p)   MA GIA 2 

q)   NI VEL 2 

r)   GAU CHO 2 

s)   CRÁ TER 2 

 
 

4. Explica cuándo utilizamos los verbos de cambio que siguen:  
 
a. Volverse:  

Cambio involuntario y duradero. 
 

b. Ponerse:  
     Cambio involuntário y rápido. 
 

c. Hacerse:  
Cambio voluntario, gradativo y duradero o permanente. 

 



 
5. Escribe un ejemplo para cada verbo de cambio del ejercicio 4: Personal 

 
a. Volverse: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

b. Ponerse: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

c. Hacerse: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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C O L É G I O   L U T E R A N O   S Ã O   P A U L O 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Reg. 1214/1933 – P.G.E. de 25/07/74 – Regimento DOE 23/04/98 

 
Nome: ____________________________________________Nº ______  8º _____ 

Professora Adriana Borges Augusto                         vale nota de lição 

 

Correção da avaliação mensal  

 

1. Circule o sintagma nominal das orações e identifique os determinantes 

sublinhando-os:  

 

a. O menino cresceu muito. 

b. As flores desabrocharam no vaso. 

c. Adam guardou os livros na prateleira. 

d. Você levará a marmita amanhã. 

e. Meu filho adormeceu.  

 

2. Circule o sintagma verbal das orações: (0,5) 

 

a. O menino cresceu muito. 

b. As flores desabrocharam no vaso. 

c. Adam guardou os livros na prateleira. 

d. Você levará a marmita amanhã. 

e. Meu filho adormeceu.  

 

3. Qual é o sujeito e o predicado das orações a seguir? (1,5) 

 

a. As verdadeiras amizades nunca morrem.  

Sujeito  

predicado  
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b. Ele confia em suas habilidades.  

Sujeito  

predicado  

 

c. A espécie daquela árvore corre risco de extinção. 

Sujeito  

predicado  

 

d. O professor elogiou o aluno.  

Sujeito  

predicado  

 

e. Os marinheiros içaram velas novas.  

Sujeito  

predicado  

 

4. Localize: (3,0) 

• O sujeito e classifique-o em simples, composto, oculto, indeterminado ou 

inexistente. 

• O predicado e classifique-o em Verbal ou Nominal.  

 

a. Participaram do concurso escritores jovens e adultos.  

Sujeito  

Classificação do sujeito  

Predicado  

Classificação do 

predicado  

 

 

b. O presidente da Academia Brasileira de Letras lançou um concurso de 

microcontos.  

Sujeito  

Classificação do sujeito  

Predicado  

Classificação do 

predicado  
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c. Na peça de estreia, o velho ator bebe com gosto o copo errado.  

Sujeito  

Classificação do sujeito  

Predicado  

Classificação do 

predicado  

 

 

d. Chovia na noite da premiação.  

Sujeito  

Classificação do sujeito  

Predicado  

Classificação do 

predicado  

 

 

e. Haverá prêmios para os três primeiros colocados.  

Sujeito  

Classificação do sujeito  

Predicado  

Classificação do 

predicado  

 

 

5. Assinale a alternativa que apresenta em negrito o aposto.  

a) O ICQ, programa de mensagens instantâneas que foi o mais popular do 

País no fim dos anos 90, está se reinventando para entrar na briga dos 

aplicativos de mensagem para smartphones. 

b) No País, o curso da ligação por minuto varia de 0,03 euro a 0,09 euro. 

c) O usuário também poderá enviar mensagens a quem não usa o aplicativo, 

via SMS, gratuitamente. 

d) Na época, a empresa apostou na integração com Twitter, Facebook, 

YouTube e Flickr. 
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6. O que é estrangeirismo? Dê um exemplo. (0,5) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                       

 



1 
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Nome: ____________________________________________Nº ______  8º _____ 

Professora Adriana Borges Augusto                         vale nota de lição 

 

Correção da avaliação mensal  

 

1. Circule o sintagma nominal das orações e identifique os determinantes 

sublinhando-os:  

 

a. O menino cresceu muito. 

b. As flores desabrocharam no vaso. 

c. Adam guardou os livros na prateleira. 

d. Você levará a marmita amanhã. 

e. Meu filho adormeceu.  

 

2. Circule o sintagma verbal das orações: (0,5) 

 

a. O menino cresceu muito. 

b. As flores desabrocharam no vaso. 

c. Adam guardou os livros na prateleira. 

d. Você levará a marmita amanhã. 

e. Meu filho adormeceu.  

 

3. Qual é o sujeito e o predicado das orações a seguir? (1,5) 

 

a. As verdadeiras amizades nunca morrem.  

Sujeito  

predicado  
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b. Ele confia em suas habilidades.  

Sujeito  

predicado  

 

c. A espécie daquela árvore corre risco de extinção. 

Sujeito  

predicado  

 

d. O professor elogiou o aluno.  

Sujeito  

predicado  

 

e. Os marinheiros içaram velas novas.  

Sujeito  

predicado  

 

4. Localize: (3,0) 

• O sujeito e classifique-o em simples, composto, oculto, indeterminado ou 

inexistente. 

• O predicado e classifique-o em Verbal ou Nominal.  

 

a. Participaram do concurso escritores jovens e adultos.  

Sujeito  

Classificação do sujeito  

Predicado  

Classificação do 

predicado  

 

 

b. O presidente da Academia Brasileira de Letras lançou um concurso de 

microcontos.  

Sujeito  

Classificação do sujeito  

Predicado  

Classificação do 

predicado  
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c. Na peça de estreia, o velho ator bebe com gosto o copo errado.  

Sujeito  

Classificação do sujeito  

Predicado  

Classificação do 

predicado  

 

 

d. Chovia na noite da premiação.  

Sujeito  

Classificação do sujeito  

Predicado  

Classificação do 

predicado  

 

 

e. Haverá prêmios para os três primeiros colocados.  

Sujeito  

Classificação do sujeito  

Predicado  

Classificação do 

predicado  

 

 

5. Assinale a alternativa que apresenta em negrito o aposto.  

a) O ICQ, programa de mensagens instantâneas que foi o mais popular do 

País no fim dos anos 90, está se reinventando para entrar na briga dos 

aplicativos de mensagem para smartphones. 

b) No País, o curso da ligação por minuto varia de 0,03 euro a 0,09 euro. 

c) O usuário também poderá enviar mensagens a quem não usa o aplicativo, 

via SMS, gratuitamente. 

d) Na época, a empresa apostou na integração com Twitter, Facebook, 

YouTube e Flickr. 
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6. O que é estrangeirismo? Dê um exemplo. (0,5) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                       

 



 

MATEMÁTICA – 8º ANO 
 
 
 

1 – Determine o resultado das seguintes potências 

  
  
 

2 – Para obter o resultado de algumas expressões, o uso das propriedades da potenciação pode nos 
ajudar bastante. Sendo assim, use-as para transformar a expressão a seguir em uma única potência. 
 
 

 
 
 
 

 

 

C O L É G I O   L U T E R A N O   S Ã O   P A U L O 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
Reg. 1214/1933 – P.G.E. de 25/07/74 – Regimento DOE 23/04/98 

  
 



 
 
3 – Complete a tabela a seguir. 

 
 

 
 

 
4 – Observe as informações a seguir e escreva os valores em destaque na forma de notação 
científica. 
 

a) A Terra se encontra a uma distância de 41 trilhões de quilômetros da estrela Alpha 
Centauri. 

 

 

b) O núcleo de um átomo do elemento carbono tem, aproximadamente, um 

tamanho de 0,000000000000140 m. 
 

 

c) Para um evento de caridade, uma pessoa doou 1800000 mg de feijão. 
 

 

d) O raio do átomo de hidrogênio tem, aproximadamente, 0,00000000005 m.  
 
 
 
 

5 – Considere um espelho quadrado com área total de 225 cm², incluindo a moldura.   
Agora responda:  
a) Qual é a medida dos lados desse espelho 

incluindo a moldura? 
 
 
 
 
 
 

 

b) Qual é a medida dos lados da parte visível do 

espelho? 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
6 – Calcule as seguintes raízes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 – Calcule o valor da expressão:  
 
 
 
 

 

8 – Agora, assinale ( V ) para o que for verdadeiro e ( F ) para o que for falso. 
  
a) (      )A cada 10 pessoas, 4 respondem melhor a estímulos textuais.  
b) (      )51% da sua atividade cerebral não é ativada durante o processo visual.  
c) (      )9 em cada 10 informações que são transmitidas para o cérebro são visuais.  
d) (     )menos de 70% dos seus sensores receptivos estão nos seus olhos. 
 
9 - Na sala de aula, a professora descobriu que 30% dos alunos gostam de suco de laranja, 25% gostam 
de suco de abacaxi, 15% gostam de suco de uva, 10% gostam de suco de maracujá e o resto não gosta 
de suco. Sabendo que existem 40 alunos na sala, quantos não gostam de suco? 
 

a) 12 alunos  
b) 10 alunos  
c) 8 alunos  
d) 6 alunos  
e) 4 alunos 

 
 
 

10 - No primeiro mês do ano, um produto estava sendo vendido por R$ 500,00. No 

segundo mês, esse produto sofreu uma redução de 20% no seu preço. No terceiro mês, ele 

foi reajustado com um aumento de 20%. Por qual valor esse produto foi vendido no terceiro 

mês? 
 

a) R$ 500,00  
b) R$ 480,00  



c) R$ 400,00  
d) R$ 100,00  
e) R$ 80,00 

 

11- Um sofá, cujo preço é R$ 1.000,00, pode ser comprado da seguinte maneira: 
 
I) à vista, com 12% de desconto.  
II) pagamento para 45 dias, com acréscimo de 15% sobre o preço inicial. 
 
Responda: Qual é a diferença, em reais, entre as duas opções de compra?  
a) R$ 1150,00  
b) R$ 880,00  
c) R$ 600,00  
d) R$ 420,00  
e) R$ 270,00 

 

12 - Um canil que cuida de cães abandonados conseguiu, em abril, encaminhar 15 cães para 

adoção, o que representa 60% dos cães do canil. Pode-se concluir que o número de cães 

desse canil que não foram adotados é: 
 
a) 10 cães  
b) 20 cães  
c) 30 cães  
d) 40 cães  
e) 50 cães 

 

 

13 - Comprei um frango congelado que pesava 2,5kg. Após o descongelamento e de ter 

escorrido toda a água, o frango passou a pesar apenas 1,5kg. O percentual de gelo que o frango 

continha era de: 
 

a) 10%  
b) 25%  
c) 40%  
d) 55%  
e) 60% 

 

14 - O preço de uma bicicleta à vista é de R$ 1200,00. Em quatro prestações mensais 

iguais ela sofre um aumento de 10%. Qual o valor de cada prestação se uma pessoa 

decidir comprar a prazo? 
 

a) R$ 400,00  
b) R$ 330,00  
c) R$ 210,00  
d) R$ 180,00  
e) R$ 120,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

15- Observe a imagem e marque a alternativa que descreve o princípio de simetria 
corretamente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Reflexão  
b) Reflexão com translação  
c) Rotação  
d) Translação  

 

 

16 - Observe a imagem e marque a alternativa que descreve o princípio de 
simetria corretamente:  

 
 
 
 
 
 

 
90o 

 
 
 
 
 
 
 

 

a) Reflexão  
b) Reflexão com translação  
c) Rotação  
d) Translação  
e) Modulação 

 

17 - Sobre o princípio de simetria podemos afirmar que 
 
a) Rotacionar um objeto significa movê-lo sem girar ou refleti-lo.  
b) Transladar um objeto significa movê-lo sem girar ou refleti-lo.  
c) Refletir um objeto significa girá-lo ao redor de um ponto.  
d) Transladar um objeto significa produzir sua imagem no espelho.  
e) Refletir um objeto significa movê-lo sem girar ou refleti-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 - Aplique as propriedades da potenciação na expressão a seguir e informe o 

resultado na forma de uma única potência. 

                                                
19 - Calcule as potências a seguir. 

 

a)  = 

 

 

 

 

 

 

b) –36 = 

c) (–0,2)5 = d) (–8)–3 = 

 

 

 

 

 

 

 

20 - Utilize as propriedades da potenciação para simplificar as expressões a seguir e 

informe cada resultado na forma de uma única potência. 

e)  = 

 

 

f)  = 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


