
        

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

       Subsecretaria de Educação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ATIVIDADES LÚDICAS E PEDAGÓGICAS PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE 

 ALUNOS DE 1, 2 E 3 ANOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

 



 

 

 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 

Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Bruno Correa 

Secretário 

 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rita de Cassia Barbosa 

Subsecretária 

 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

 Hélio Porto  

                                                                      Subsecretário 

 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

André Jorge de Oliveira Ribeiro 

Subsecretário 

 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO 

Silma Cléris 

Superintendente 

 

COORDENADORIA DE ENSINO 

Cristiane Alves 

Coordenadora 

 

EQUIPE  

Coordenadoria Articulação Comunidade/Escola – Keila Carvalho 

Coordenadoria de Estatística – Vânia Ignácio e Elaine Silva 

Coordenadoria de Projetos – Leila Seabra 

Assessoria Pedagógica e Orientação Pedagógica Educacional – Áurea Lobo e Marcia Branquinho 

Comunicação – Angelita Vale e Marcelo Souza 

Educação de Jovens e Adultos – Fabiana Maciel 

Educação Especial Inclusiva – Elilze Lessa 

Educação Infantil – Zenaide Rosa e Véra Lúcia Andrade 

Ensino Fundamental Anos Finais – Bianca Sarmento 

Formação Continuada – Marlies Bengio 

MEPIRD – André Moraes 

Educação Integral – Paloma Rocha 

Programa Correção de Fluxo – Marilena Oliveira 

Programa Saúde na Escola – Sara Coe 

 

 

 

 

 

 



 

PROFESSORES COLABORADORES 

 

 

- CEDIAS- Centro de Desenvolvimento Infantil Albert Sabin- Professoras Márcia Vieira da Silva, 

Roberta Fonseca, Sandra e Silva Campos,Vãnia Léria Nunes dos Santos Barbosa 

- Creche Favo de Mel-  Orientadora pedagógica-Vanessa Silveira 

- Creche M. Vila Ruthe- Agentes Educativos Aline Moraes e Verõnica Barros, Professora: Márcia 

Batista Agente Educativa Amanda Santos 

- CMEI Denise Cerqueira- Professoras Camila Ramos, Dayse Christina , Ingrid da Silva, Isis 

Cardoso, Maria Rosimar e Rosimary Ramos 

- Creche M. Maria Ferreira Filgueiras-   Professoras Ana Paula dos Santos, Fernanda da C. Rubim, 

Ionara Domingues e Rosângela P. Bayer 

- Creche M. Maria Alves Lavouras- Professora Juçara Maria de Oliveira Villela Agente- Mônica,  

Professora-Michele Bodart Agente- Daniele, Professora- Michele Argolo- Agente Irma 

- E.M. Maria da Glória Menezes Katzenstein- Professora Jéssica Letícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

Palavra do Secretário de Educação 

 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis!  

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti por meio da Secretaria Municipal de Educação 

disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem a distância, que será realizado em 

parceria entre o Estado e a família, como aponta nossa Constituiçao Federal de 1988, artigo 205 : " 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  virtual. 

Já utilizamos no nosso dia-a-dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias diversificadas, e 

pretendemos usar esse mesmo material para levar até nossos alunos a informação necessária para 

auxiliar  a aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo contamos com sua 

colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação e críticas nos 

fará melhorar, porém seu empenho em organizar esse tempo para a realização das atividades 

apresentadas é o que garantirá o                

              sucesso para cada um de nossos alunos! 

              Como foi feito nos materiais anteriores as propostas de atividades, estão disponibilizadas on 

line e quando for necessário e possível podem ser baixado e impresso para a realização. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

 

• As atividades precisam de apoio da família para serem desenvolvidas. Demonstre seu 

interesse e  estimule a criança a realizar as tarefas.  

• Quando possível será importante ter um local fixo e também um horário para a realização das 

mesmas. Não é necessário cansar a criança. 

• Separe tempo  para brincadeiras, leituras e jogos. Na educação infantil estas atividades são 

muito importantes para o desenvolvimento da criança. 

• As crianças nessa faixa de idade iniciam suas tentativas de  escrita em caixa alta ( letra 

maiúscula). Isso é normal! Vamos lembrar que as informações ao nosso redor estão escritas 

com a chamada letra bastão. Quando olhamos ao nosso redor para verificar que as 

propagandas são veículadas  com a letra bastão em outdoors, na televisão, na internet, em 

nomes dos produtos nos supermercados, entre outros. Não se preocupe a criança será levada 

a essa construção da escrita manuscrita ( letra de mão) quando chegar o tempo certo. 

• Precisamos também que você separe um tempo para ler em voz alta com a criança, o exemplo 

é muito importante. 

• Você pode falar conosco pelos contatos da sua escola. 



 

 

 

Juntos somos mais forte e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 

 

 

 

 

 

Bruno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Campos de Experiências: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e 

formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 

1º Atividade: Palavras Mágicas. 

Experiência envolvida / estratégia:  

• Aplicar corretamente os cumprimentos: Bom dia, boa tarde e boa noite. 

• Desenvolver a capacidade de atenção. 

• Comunicação com os alunos e responsáveis através da ferramenta Facebook. 

Detalhamento da atividade: 

• Conversa informal com os alunos sobre as palavras mágicas explicando que elas fazem bem e por 

isso são intituladas como mágicas. 

• Cantar a música “Bom Dia!” lembrando que a cantávamos em sala de aula. 

• Contação de história com ilustração. 

• Conversar sobre outras palavras que também são mágicas e contar uma história incluindo as 

mesmas e apresentando cartaz com figuras ilustrativas. 

• Sugerir que cantem a música à tarde e à noite fazendo uso correto da palavra temporalidade. 

Solicitar que os responsáveis registrem com fotos ou filmagens das crianças realizando a 

atividade. 

 

 

 

ESCOLA:  

PROFESSOR(A) –  

ALUNO(A):  

TURNO:                                                                                   TURMA: 



 

Adequação à inclusão: Apoio dos responsáveis. 

Link: O Diário de Mika | Palavras Mágicas #Episódio 

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

 

 

 

 

 

2ª Atividades: Pinte cada forma geométrica de acordo com a cor indicada na legenda: 

 

 

Cantinho do saber 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Epis%C3%B3dio
https://www.youtube.com/watch?v=gknMlnxctmM


3ª Atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4ª Atividade: 

Material: xerox das figuras geometricas  abaixo, cotonete, tinta guache. 

A criança pintrá cada figura geométrica  utilizando o cotonete e a tinta guache. 

Obs.: o criança pode utilizar os dedinhos para pintar. 

 

        

                

 

 

 

 

 

 



5ª Atividade: Desenho de figuras geométrcas (quadrado,triângulo e retângulo) e o aluno colará o 

palito de fósforo em seu contorno. 

 

 

 

Fonte: Pinteret 

6º Atividade:  

Material :  utensílios de cozinha (concha, escumadeira, colher de pau,peneira , espatula, etc), 

canetinha, folha de  papel 

-> o responsável fará o controno no papel dos utensílios de cozinha escolhido e a criança 

deverá encaixar em cada contorno seu respectivo utensílio.  

Obs.: pode ser feito com diversos objetos. 

 

                 

Fonte Pinterest 



 

7ª Atividade:  

Material: papelão, canetinha, canudo (pode ser lã, palito de picolé ou churrasco),cola 

  O adulto fará um desenho no papelão e  com o material escolhido (canudo,lã, palito de 

picolé ou churrasco) fará o contorno deste desenho (colando em volta do desenho) e a criança 

pintará dentro de seu  delimitado . 

            Fonte: Google Imagens 

 

 

8ª Atividade: 

Material: cola, tampinha de garrafa, canetinha, folha 

     O responsável deverá colar as tampinhas de garrafas no papel formando diversos desenhos e a 

criança deverá contronar estes desenhos. 

 

                  

Fonte: Youtube 



9ª Atividade: Carimbos de legumes  

Material utilizado: Tintas, legumes e/ou vegetais de sua preferência – dá para fazer com batata, 

cenoura, pimentão, erva-doce e muitos outros;  

Assistir ao vídeo de mensagem do educador ensinando a fazer carimbo com legumes. 

O vídeo está disponível na página do facebook da creche: 

https://web.facebook.com/creche,lavoras.391 

A proposta é que os pais ou um adulto assistam junto com  os filhos e façam vários carimbos para 

deixar a brincadeira mais interessante. Carimbos pode ser uma brincadeira superdivertida para fazer 

com as crianças. Além de incentivar a imaginação livre, eles estimulam a coordenação motora e 

ajudam a aprender as cores e formas. No final da brincadeira, é possível lavar os carimbos para usar 

diferentes cores, assim  iremos pedir para escolherem as cores de sua preferência só não esqueçam 

de secar com papel toalha. 

 

  

  

 

 

 

https://web.facebook.com/creche,lavoras.391


 

 

Fonte : https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.acraft.com.br%2F7-

diys-de-carimbos-instantaneos-e-baratinhos%2Fcarimbos-personalizados-legumes-480x442-

jpg%2F&psig=AOvVaw3oY5DI7egyWiMnPPxImvcS&ust=1588268945167000&source=images&cd

=vfe&ved=2ahUKEwiz88WDmY7pAhV1BLkGHQJYDN0Qr4kDegUIARD2AQ 

 

10ª Atividade:  

 

 

 

Reconhecer cores variadas através da história “ Bom dia todas as cores” - Ruth Rocha. 
  https://www.youtube.com/watch?v=ZhGHEZUzQX0  

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.acraft.com.br%2F7-diys-de-carimbos-instantaneos-e-baratinhos%2Fcarimbos-personalizados-legumes-480x442-jpg%2F&psig=AOvVaw3oY5DI7egyWiMnPPxImvcS&ust=1588268945167000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiz88WDmY7pAhV1BLkGHQJYDN0Qr4kDegUIARD2AQ
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.acraft.com.br%2F7-diys-de-carimbos-instantaneos-e-baratinhos%2Fcarimbos-personalizados-legumes-480x442-jpg%2F&psig=AOvVaw3oY5DI7egyWiMnPPxImvcS&ust=1588268945167000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiz88WDmY7pAhV1BLkGHQJYDN0Qr4kDegUIARD2AQ
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.acraft.com.br%2F7-diys-de-carimbos-instantaneos-e-baratinhos%2Fcarimbos-personalizados-legumes-480x442-jpg%2F&psig=AOvVaw3oY5DI7egyWiMnPPxImvcS&ust=1588268945167000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiz88WDmY7pAhV1BLkGHQJYDN0Qr4kDegUIARD2AQ
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.acraft.com.br%2F7-diys-de-carimbos-instantaneos-e-baratinhos%2Fcarimbos-personalizados-legumes-480x442-jpg%2F&psig=AOvVaw3oY5DI7egyWiMnPPxImvcS&ust=1588268945167000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiz88WDmY7pAhV1BLkGHQJYDN0Qr4kDegUIARD2AQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZhGHEZUzQX0
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.acraft.com.br%2F7-diys-de-carimbos-instantaneos-e-baratinhos%2Fcarimbos-personalizados-legumes-480x442-jpg%2F&psig=AOvVaw3oY5DI7egyWiMnPPxImvcS&ust=1588268945167000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj8hfeZjukCFQAAAAAdAAAAABAD


 

11ª Atividade: Escrita do nome 

Material: folha de papel, canetinha, tinta guache,cotonete 

O adulto deverá escrever o nome da criança no papel (em letra de forma) e a criança deverá 

contornar seu nome com a tinta guache e o cotonete. 

 

 

                  

Fonte: Youtube 

 

 

12ª Atividade:  Brincar na frente do espelho com o auxílio de um membro da família. 

Permitir o aluno se admirar. Ver álbuns de fotos da família. 

 

 

 

 

 



 

13º Atividade: Identidade 

      Contar a História do Livro Pedro vira Porco Espinho, explicar que todos temos um nome. A 

professora mostra a letra inicial do nome dela, do Pedro e pede que os responsáveis ajudem falando 

para o aluno qual a letra inicial. 

      A professora irá destacar que no livro quando Pedro não gosta de alguma coisa ele se transforma 

em porco espinho. Pedir para os alunos gravarem o que gosta e o que não gosta. 

      Pedir ao responsável que ajude a mostrar a idade com os dedos. 

      Livro: Pedro Vira Porco Espinho ( You Tube:O  Festival  #LeiaEmCasa )   

 

 

 

 

 

 

 

14ª Atividade: Trabalhando a valorização pessoal. Ninguém é igual a ninguém! 

História: “ O Caracol”  Vídeo - Produção Estúdio Quatro Artes  

 Viram como todos nós somos importantes? Que bom que somos diferentes!!! 

     Agora, façam um desenho bem bonito do animal que vocês mais gostaram e enviem para o        

Messenger da Creche. 

 

 

 

 

 



 

15º Atividade: Família 

 Material:folha de papel, canetinha, giz de cera 

Na folha de papel  o responsável desenhará uma casa e a criança deverá desenhar quem mora nessa 

casa com ela, o responsável fará a indentificação de cada pessoa que a criança desenhou. 

 

 

 

 

                                        

Fonte: Facebook página-Atividades para Educação Infant 

 

 

 

 

 

 



 

16ª Atividade: Leitura do livro: As Famílias do Mundinho. Autor : Ingrid Biesemeyer Bellinghausen. 

You Tube: Varal de histórias. 

Detalhamento da atividade: 

• Introdução: Apresentação da Professora Roberta com direcionamento para Leitura e comentários 

do livro sobre famílias. 

• Falar como é composta a minha família e mostrar uma foto que a representa. As agentes 

educativos também irão falar sobre suas famílias e mostrarem uma foto que as representam. 

• Interação com os responsáveis: Propor que os responsáveis postem uma foto do aluno com a sua 

família nos comentários do nosso vídeo.  

• Disponibilizar um link para os alunos assistirem desenho animado: Mundo Bita - Nossa família 

(clipe infantil): https://www.youtube.com/watch?v=VDijBL_JvjU 

Adequação à inclusão: Solicitação do apoio dos responsáveis. 

 

 

17º Atividade: Vamos juntar a família para brincar!   “ Cauda do dragão” 

 

Para formar o corpo do dragão, todos devem estar enfileirados. O primeiro integrante da fila 

(cabeça do dragão) terá como objetivo pegar o último integrante (cauda). Ao ouvirem o comando 

“dragão!”, a fila passará a se movimentar de forma moderada, para que a cabeça do dragão consiga 

pegar a cauda,enquanto esta, deverá evitar que isso aconteça. 

* A brincadeira foi boa? Tenho certeza que sim!!! 

Então, envia para o Messenger, whatsApp, facebook da Creche, uma foto desse momento bem 

divertido em família! 

 

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


18º Atividade: : Figura Materna. 

Experiência envolvida / estratégia:  

• Identificar a figura materna dentro de sua família e homenageá-la. 

• Comunicação com os alunos e responsáveis através da ferramenta Facebook.  

Detalhamento da atividade: 

• Conversa informal sobre o Dia da Mães / Cuidadora.  

• Apresentação dos materiais para fazer uma flor: folhas de papel, tesoura, durex, folha de revista, 

cola, lápis de cor, canetinha e um objeto de forma circular. 

• Orientação como desenvolver a atividade (fazer os traços, recortes, a pintura, a dobradura e a 

colagem) para a montagem da flor. 

• Montagem da flor com os materiais preparados, a partir das orientações dadas pela professora. 

• Interação com os responsáveis: Publicação da atividade que o aluno realizou, em mídia social 

através de fotos ou vídeos, com o apoio dos responsáveis. 

Adequação à inclusão: Apoio dos responsáveis. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

19º Atividade: Dia das Mães 

Experiência envolvida / estratégia:  

Comunicação com os alunos e responsáveis através da ferramenta Facebook.  

Identificar a figura materna no contexto familiar. 

Leitura de poema sobre o Dia das Mães. 

Interação através de Música para homenagear a figura materna. 

Detalhamento da atividade: 

Conversa dirigida sobre a figura materna. 

Leitura de poema em homenagem pelo Dia das mães pela professora e as agentes educativas 

Pedir aos responsáveis que coloque as crianças para ouvir a música e acompanha-lá, gravando para 

registro. 

Adequação à inclusão: recursos audiovisuais e participação dos pais. 

 

           

 

 

 

 



 

20º Atividade:  Higiene   

A importância de Lavar as Mãos  

Vídeo ensinando as crianças como lavar as mãos  e os cuidados de higiene. www.youtube.com 

Vídeo aula de musicalização com o Tema Lavar as mãos (Cante e Aprenda)         

Conversa informal mostrando para as crianças como devemos lavar as mãos e os cuidados  diários.  

Fonte: www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk /https://youtu.be/CaTXgmHyMSk 

 

 

21ª atividade:  XÓ CORONAVÍRUS!!! 

 Vídeo sobre Covid 19 

Foi apresentado vídeo detalhado sobre a doença Covid 19 e os cuidados. 

  ( Desenho Animado) médico. www.youtube.com  

Confeccionar um coronavírus, para trabalhar emoções, contagens e quantidade através de carinhas  

que iremos dá para nosso vírus e contar quantos pregadores serão usados no mesmo e vamos trabalhar 

nossa coordenação motora fina, vamos fazer movimento de pinçar. Assim as crianças irão participar 

da atividade de forma bem lúdica e criativa. 

 Material:   Para ser confeccionado o nosso coronavírus vamos precisar de papelão, caneta hidrocor, 

pregadores, tampa de pote quadrado ou redondo, se for desenhar vamos conseguir dar emoções as 

carinhas. vamos lá ! 

Assim vamos cortar em circulo ou como a criança preferir para o corpo do vírus depois os pregadores 

que vão fazer os spike  (os espirais do vírus) depois através de vídeo o aluno irá mandar a carinha que 

mais gostou e de como está se sentindo em casa com papai e mamãe, se está sentindo falta da  creche. 

Tudo isso através de vídeo com aplicativo do inshot. 

Desafio lançado: Fazer o coronavirus no papelão 

XÓ CORONAVÍRUS!!! 

Ilustração 

Fonte: https://www.criandocomapego.com/covibook-o-coronavirus-explicado-as-criancas/ 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk
http://www.youtube.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22ª Atividade: Moradia 

 Assistir vídeo no youtube. 
https:/youtube.com/watch?v=N837uUhxudo 
 

- Conversa informal sobre a importância de termos um lar e mantê-lo organizado. 
 
- Falar sobre o dia da semana em questão e a temperatura térmica. 
 
- Peça as crianças que cantem músicas de sua preferência. 
 
- Cante músicas relacionadas ao tema casa.  
Ex: Fui morar em uma casinha... 
A casa - Vinícius de Moraes 
 
- Assistir o vídeo NOSSA CASA Mundo Bita (clip infantil) 
https://www.youtube.com/watch?v=N837uUhxudo 
 
 

 

23ª Atividade: Brincando de Cabaninha 
 
Materiais: 
- lençóis, cangas, cobertores ou qualquer outro tecido grande; 
 
- cadeiras ou mesas; 
 
- almofadas ou travesseiros; 
 
- brinquedos próprios da criança relacionados a casinha; 
 
- potes, colheres ou qualquer outro utensílio que possa dispor. 

 
- Convidar a criança para brincar de “cabaninha”, indagando-a se ela já viu uma cabana.  
 
-Separar materiais para a confecção da cabaninha em conjunto com a criança.  
 
- Pedir para que a criança nomeie os objetos. 
 
- Perguntar a cor dos objetos escolhidos.  
 
Montando a cabaninha:  
- Colocar as cadeiras ou mesas dispostas de forma que possa prender o tecido formando uma 
cabana. 
 
- Coloque os brinquedos a disposição das crianças e peça para que elas organizem os espaços 
observando a qual cômodo da casa ela pertence.   
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N837uUhxudo
https://www.youtube.com/watch?v=N837uUhxudo


 
24ª Atividade: Casinha de Dobradura 
 
Materiais: 1 folha de papel, giz de cera, lápis de cor, canetinha hidrográfica, massinha de modelar 
Desenvolvimentos: - Separar os materiais necessários para a execução da atividade; 
 
- Assistir o vídeo no youtube : Casinha de dobraduras.  
https://youtube/R1673L6SyIU e seguir o passo a passo da instrução; 
 
- Depois da peça pronta a criança deverá pintar e desenhar portas e janelas explorando as formas 
geométricas e as cores.  
-Agora é só brincar! 
 
 
 
 
25ª Atividade: Brinquedos Cantados 
 

“Cantiga de roda – Palminhas, palminhas”. 

(A partir do vídeo proposto, será estimulada a  coordenação motora, oralidade e noções de 

lateralidade).  
https://www.youtube.com/watch?v=V6A3PLjOtSM 
 

- Assistindo ao vídeo proposto, acompanhar os movimentos com as mãos. Bater palmas, mãos para 

um lado, para o outro lado, para cima, para baixo e para trás como na letra da música. 

 

- Música “ Meu pintinho  amarelinho “ 
https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco 

 

- Dançar a música “Meu pintinho amarelinho”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://youtube/R1673L6SyIU
https://www.youtube.com/watch?v=V6A3PLjOtSM
https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco


 

 

 

 

 

 

 


