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GINCANA PEDAGÓGICA 2018 

 

“Transformar conhecimento em atitude” 

Personagens Animados 
 

Promoção: 

Colégio Notre Dame Aparecida 

& 

Grêmio Estudantil Notre Dame Aparecida 

 

REGULAMENTO GERAL 
 

CAPÍTULO I – DA JUSTIFICATIVA 

Art.1º - O Colégio Notre Dame Aparecida, busca desenvolver as suas relações cotidianas em uma 

educação integradora, baseada na bondade e firmeza, na solidariedade, no respeito, no diálogo e em 

princípios que são construtores de paz. 

A Gincana do Colégio Notre Dame Aparecida mobiliza estudantes, 

professores, pais e comunidade, desperta a criatividade, promove a recreação e 

solidifica o espírito de equipe e liderança, visando ao cultivo das relações éticas e 

solidárias e à responsabilidade social. 

 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS  

Art.2º - A Gincana do Colégio tem como objetivo geral: promover a integração da comunidade 

educativa Notre Dame Aparecida, através de atividades competitivas, de cunho esportivo, cultural e 

social. 

Art.3º - Os objetivos específicos são:  

a) Integrar a Comunidade Notre Dame Aparecida. 

b) Despertar o espírito de competição e cooperação. 

c) Valorizar o estudante em seus aspectos: intelectual, cultural, desportivo, artístico e social. 

d) Estimular a conscientização da comunidade Notre Dame com a Natureza. 

 

CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO E FINALIDADES 

Art.4º - A Gincana Notre Dame Aparecida realizar-se-á de 02 de outubro de 2018 a 26 de outubro 

de 2018. 

Art.5º - A Gincana é promovida pelo Colégio Notre Dame Aparecida e Grêmio Estudantil Notre 

Dame Aparecida.  

Art 6º- A Gincana Notre Dame Aparecida contará com atividades pedagógicas, culturais, artísticas, 

sociais e esportivas estabelecidas pela Comissão Organizadora.  

 

 



CAPÍTULO IV – DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Art.7º - A Comissão Organizadora tem autoridade absoluta para, sempre que necessário, 

determinar, alterar, acrescentar e anular atos referentes à Gincana. 

Art.8º - É vetado aos componentes da Comissão Organizadora, envolver-se em qualquer equipe. 

 

CAPÍTULO V – DA FORMAÇÃO DAS EQUIPES E DA INSCRIÇÃO 

Art.9º - Em relação à formação das equipes: 

a) Serão organizadas 12 (doze) equipes com a participação de todos os estudantes do 4º ano A do 

Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio do Colégio Notre Dame Aparecida. Estas serão 

organizadas nas seguintes etapas: 

I. As turmas terão autonomia para se dividirem em até 12 equipes internas, as quais serão 

numeradas formando sub equipes; 

II. Todas as sub equipes com o mesmo número (ex. nº1) formarão as equipes da g incana. 

III. A organização das equipes será coordenada pela Comissão Organizadora. 

b) Dia 02 de outubro de 2018, será realizada a organização das equipes, em dois momentos: 

I. No segundo período nas salas de aula; 

II. 9h20min, no auditório, com a reunião das equipes. 

c) Neste mesmo dia será feita a entrega do caderno de atividades prévias, o sorteio da cor, o 

preenchimento da ficha de inscrição e as orientações pertinentes a organização de cada equipe. 

Art.10º - A equipe deverá escolher uma liderança para cada tipo de atividade, a saber: 

- Coordenador Geral: 

- Vice-Coordenador Geral: 

- Coordenador de atividades pedagógicas: 

- Coordenador de atividades esportivas: 

- Coordenador de atividades sociais: 

- Coordenador de atividades culturais: 

Art.11º – A equipe deverá inscrever 2 pais que serão corresponsável pelas atividades da equipe 

(com disponibilidade para participar de algumas atividades). 

Art. 12º - Cada estudante preencherá a ficha de inscrição na sua equipe. O valor da inscrição está 

fixado em: R$ 5,00 por participante. 

 

CAPITULO VI – DO SISTEMA DISCIPLINAR 

Art.13º - Os membros da equipe deverão respeitar as normas de convivência expressas no 

Informativo 2018 e no presente regulamento. 

Art.14º – Aspectos formativos e disciplinares: 

a) Agir com honestidade e respeito com as outras equipes e as demais pessoas com quem tiver de 

manter contato para a realização das tarefas. 

b) Seguir, estritamente, as indicações propostas nas tarefas. 

c) As equipes sofrerão punição ou desclassificação, conforme julgamento da Comissão 

Organizadora, caso forem comprovados atos que venham denegrir e desrespeitar o objetivo da 

Gincana e do Colégio, como também, prejudicar a apresentação de trabalhos das outras equipes, 

incluindo a vaia. 

Art.15º - A Comissão Organizadora tem responsabilidade e autonomia para julgar todo e qualquer 

ato indisciplinar. 

 

 



CAPÍTULO VII – DAS TAREFAS 

Art.16º - Os componentes da equipe, na execução das tarefas, deverão estar devidamente 

caracterizados e identificados com a cor da mesma (na cabeça ou no braço).  

Art.17º - As tarefas serão compostas de atividades: 

a) Pedagógicas; 

b) Artísticas; 

c) Culturais; 

d) Conhecimentos gerais; 

e) Recreativas e desportivas; 

f) Sociais. 

Art. 18º - As tarefas serão entregues conforme as orientações prévias no dia 02 de outubro de 2018. 

Art. 19º - Somente os representantes de cada equipe poderão retirar as tarefas junto à Comissão 

Organizadora. 

Art. 20º - As equipes que não estiverem representadas, no horário de divulgação das tarefas, 

perderão 20% dos pontos correspondentes às mesmas. 

Art. 21º - O cumprimento das tarefas deverá obedecer ao horário e local determinados. 

Art. 22º - A Comissão Organizadora não se responsabilizará por perdas, extravio ou danos que 

possam ocorrer com objetos cedidos por empréstimo às equipes para o cumprimento das tarefas. 

Art. 23º – Na execução das tarefas, as equipes devem atentar para o zelo, a limpeza e a conservação 

do Colégio. A equipe que estragar ou danificar o patrimônio, será responsável pelo conserto e 

reposição do mesmo.  

Art. 24º - Eventuais custos para a realização das tarefas serão de responsabilidade de cada equipe. 

 

CAPÍTULO VIII – DA PREMIAÇÃO 

Art. 25º - A premiação da gincana 2018 terá a seguinte escala: 

a) De 90% a 100% dos pontos disputados 4 pontos em todas as disciplinas na atividade 

diversificada do 3º trimestre.  

b) De 80% a 89% dos pontos disputados 3 pontos em todas as disciplinas na atividade diversificada 

do 3º trimestre. 

c) De 65% a 79% dos pontos disputados 2 pontos em todas as disciplinas na atividade diversificada 

do 3º trimestre. 

d) De 50% a 64% dos pontos disputados 1 ponto em todas as disciplinas na atividade diversificada 

do 3º trimestre. 

e) As equipes que não atingirem 50% dos pontos disputados não terão pontuação. 

Art. 26º - A divulgação dos resultados será fixada no mural do corredor do 1º piso dias após a 

conclusão da gincana. 

 

CAPÍTULO IX – DO RESULTADO FINAL 

Art.27º - Será considerada vencedora a equipe que obtiver o maior percentual de pontos na soma de 

todas as tarefas.  

 

 

 



CAPÍTULO X – DA COMISSÃO JULGADORA 

Art.28º - A Comissão Julgadora será composta por membros da Comissão Organizadora e, se 

necessário, convidará pessoas para a função de jurados. O julgamento da Comissão será de acordo 

com os critérios de avaliação e pontuação previamente estabelecidos. 

Art.29º - A Comissão Julgadora é soberana em suas decisões. Cabe a ela o veredicto final. As 

equipes deverão estar cientes da autoridade dos seus representantes e atender às suas solicitações. 

 

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.30º - Contestações e considerações sobre a gincana ou tarefas deverão ser encaminhadas à 

Comissão Organizadora, por escrito e assinadas por no mínimo dois líderes da equipe. 

Art. 31º – A Equipe que cumprir rigorosamente este Regulamento será bonificada com 1000 (mil) 

pontos na soma final. 

Art. 32º - Recomenda-se a todos os componentes das equipes o estudo cuidadoso do regulamento 

em questão. 

Art.33º - Casos omissos a esse regulamento serão analisados e definidos pela Comissão 

Organizadora.  

 
 

CADERNO DE ATIVIDADES: 

Parte 01: Atividades de organização 

 

1. Escolher a coordenação da equipe, preenchendo os seguintes cargos: 

- Coordenador Geral: 

- Vice Coordenador Geral: 

- Coordenador de atividades pedagógicas: 

- Coordenador de atividades esportivas: 

- Coordenador de atividades sociais: 

- Coordenador de atividades culturais: 

 

2. Ler com muita atenção o Regulamento da Gincana, tirando as dúvidas com os 

membros da Diretoria do Grêmio Estudantil os quais são responsáveis pela 

organização da Gincana Pedagógica 2018; 

 

3. Assim que sua equipe realizou as tarefas 1 e 2, o coordenador deverá se dirigir até 

a frente do palco para participar do sorteio do personagem motivador de sua equipe, 

que será a temática de várias atividades da gincana. Juntamente acontecerá também o 

sorteio da cor da equipe; 

 

4. Escolher um nome para a equipe levando em conta o tema da gincana 

“Personagens Animados” e seu personagem motivador.  

 



5. Preenchimento da ficha de inscrição (1000 pontos) 

- A ficha deve ser preenchida (conforme anexo no fim deste caderno) e entregue até o 

dia 16/10, às 10h, no e-mail  gremioestudantil.apa@hotmail.com. No dia 16/10, às 

10h, uma equipe da comissão organizadora estará no hall em frente à biblioteca, 

fazendo a confirmação do recebimento do e-mail e o recebimento da taxa de 

inscrição. As equipes que entregarem a ficha devidamente preenchida, com os valores 

respectivos e dentro do prazo, recebem 1000 pontos. 

 

6. FLÂMULA (0 a 1000 pontos) 

-Cada equipe deverá confeccionar uma flâmula, levando em conta a cor e o 

personagem da equipe. A criatividade também contará como elemento de pontuação. 

A flâmula deve ser entregue no dia 18/10 no hall da biblioteca. A flâmula deve 

conter:  

- Nome da equipe (0 a 200 pontos); 

- Cor (0 a 200 pontos); 

- Logo do Colégio no tamanho de 10 cm x 10 cm (0 a 200 pontos); 

- Brasão representativo da equipe (0 a 200 pontos); 

- Medidas corretas (0 a 200 pontos). 

OBS: A flâmula deve respeitar as seguintes medidas: Largura: 70 cm, Comprimento: 

100 cm. Deve conter algo para que possa ser pendurada. 

 

7. Cada equipe deverá ter um diário de bordo (inicia-se com a reunião de hoje): 

a) O diário de bordo deverá ser feito em um caderno pequeno tipo brochura de 50 

folhas 

b) A primeira página deverá conter os dados de identificação  

c) A partir da segunda página deverá ser usado para os registros, onde 

obrigatoriamente deverá ter os seguintes elementos: 

- Data da realização do encontro (qualquer tipo de encontro); 

- Local onde aconteceu o encontro; 

- Quem esteve presente no encontro (motivo da falta de quem não esteve – se não 

hove justificativa, acrescentar “não justificou a ausência”) 

- Por quê acontece a reunião? 

- Quais serão os assuntos que serão discutidos (listar todos os assuntos)? 

- O que foi discutido durante a reunião? 

- Citar os acontecimentos relevantes (importantes) que aconteceram durante a 

reunião. 

- Quais foram as decisões e providências que serão tomadas? 

- Qual será o próximo encontro? 

- Ao final todos leêm e assinam. 
 

 

 

 

mailto:gremioestudantil.apa@hotmail.com


Parte 02: atividades pedagógicas 

 

1. FEIRA DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (0 a 1000 pontos): 

A equipe deverá apresentar uma experiência que comprove algum conceito 

científico estudado entre o 4º e o 8º ano. A apresentação ocorrerá no dia 23/10 das 

10h20 às 12h. Cada equipe deverá ter no mínimo 5 estudantes das turmas de 4º ano 

ao 8º para realizar o experimento e dar as devidas explicações das reações, elementos 

e materiais usados para os visitantes (inclusive equipe de jurados). Cada equipe 

receberá um espaço previamente delimitado no auditório da escola, este espaço 

poderá ser organizado pela equipe no dia 22/10 das 16h às 17h. Cada apresentação 

deve ter um tempo máximo de 10 minutos mais tempo livre para perguntas dos 

visitantes. 

Os jurados avaliarão: 

- Profundidade da explicação (de 0 a 200 pontos); 

- Conhecimento sobre os processos (de 0 a 200 pontos); 

- Objetividade (de 0 a 200 pontos); 

- Criatividade e diversidade (de 0 a 200 pontos); 

- Postura durante a apresentação (de 0 a 200 pontos). 

 

2. PONTE DE PALITOS (0 a 1000 pontos):  

-Esta atividade compreende a construção e a prova de carga de uma ponte, utilizando-

se apenas palitos de madeira ligados com um (1) adesivo a critério da equipe. Não 

pode ser utilizado nenhum tipo de fita adesiva. Não podendo conjugar dois tipos de 

adesivo.  

Fica proibido também o uso de qualquer tipo de adesivo tóxico, como por exemplo, 

metil-cianoacrilato e seus derivados, ou cuja composição química tenha solvente 

hidrocarboneto aromático (tolueno) e seus similares químicos. 

Todo o material é de escolha da equipe. Os palitos devem ser para picolé. Não 

podendo ser utilizado qualquer outro de dimensões exageradas, fora dos padrões 

normais de um palito de picolé (11,5cm de comprimento e 0,84cm de largura). Na 

utilização de materiais não permitidos, a equipe será desclassificada. 

Todo o material é de responsabilidade da equipe. Durante a realização da atividade, 

será proibida a saída dos estudantes para a compra de mais materiais. As equipes 

poderão fazer protótipos, ensaios anteriores, mas não poderão utilizar de nenhum 

material anteriormente preparado. 

Deverão ser escolhidos, no mínimo, 3 estudantes do Ensino Médio e 9º ano para fazer 

a ponte que siga às exigências A construção da ponte ocorrerá no dia 22/10/2018, a 

partir das 14h. A auditoria dos materiais ocorrerá a partir das 13h45. O teste de carga 

acontecerá no dia seguinte, 23/10, a partir das 10h30. 

A ponte deverá ser capaz de vencer um vão livre de 50 cm (entre duas mesas). O 

comprimento máximo da ponte não pode ultrapassar 70 cm. Ela deverá ter, na parte 



central, um plano superior horizontal de, pelo menos, 20 cm de extensão, de forma 

que possam ser apoiados os pesos no momento dos testes. A altura máxima da ponte, 

medida verticalmente desde o seu ponto mais baixo até o seu ponto mais alto, não 

deverá ultrapassar 30 cm. A largura mínima deve ser de 5 cm e máxima de 20 cm. A 

ponte não poderá receber nenhum tipo de pintura ou revestimento.  

 

3. “Meme” (Foto ou GIF) (0 a 1000 pontos): 

As equipes terão que criar e montar, com criatividade, um “meme” com o tema 

educação e com finalidade humorística e de conscientização. Lembrando que não 

pode se referir à escola de modo desagradável ou denegrir a imagem escolar, dos 

professores, alunos e demais funcionários. 

O meme será postado pela página da escola no Facebook e a equipe deverá se 

empenhar para conseguir o máximo de curtidas no seu “meme”. O material deve ser 

entregue no dia 17/10, no hall da biblioteca. 

Pontuação:  

- Entrega do “meme” no prazo = 200 pontos  

- até 300 curtidas = 300 pontos;  

- 301 a 400 curtidas = 400 pontos; 

- 401 a 500 curtidas = 500 pontos; 

- 501 a 600 curtidas = 600 pontos; 

- 601 a 700 curtidas = 700 pontos; 

- 701 a 800 curtidas = 800 pontos. 

 

4. Dia 17/10 acontecerá a tradicional atividade esteira de perguntas. Preparem-se! 

 

5. Primeira Atividade (1000 PONTOS) 

Cada equipe deverá destinar 3 integrantes de sua equipe para ser técnico de uma 

equipe da gincana dos estudantes de ensino fundamental (séries iniciais) no dia 05 de 

outubro durante o período da tarde. Cada equipe pontuará da seguinte forma: 

- Participação na atividade = 200 pontos. 

- Relativo a colocação da equipe na gincana (1º lugar 200 pontos, 2º 180 pontos, 3º 

160 pontos, 4º ao 7º 140 pontos, 8º ao 10º 120 pontos, 11º  ao 12º 100 pontos) 

- Avaliação dos componentes dos estudantes da equipe no qual é técnico (nota 10 = 

200 pontos, nota 9 = 180 pontos, nota 8 = 160 pontos, nota 6 = 120 pontos e assim 

por diante) 

- Avaliação dos professores e coordenação do ensino fundamental séries iniciais (nota 

10 = 200 pontos, nota 9 = 180 pontos, nota 8 = 160 pontos, nota 6 = 120 pontos e 

assim por diante) 

- Avaliação da comissão organizadora (nota 10 = 200 pontos, nota 9 = 180 pontos, 

nota 8 = 160 pontos, nota 6 = 120 pontos e assim por diante) 
 

 

 



Parte 03: Atividades sociais 

 

1. ATIVIDADE SOCIAL (0 a 3000 pontos) 

A comissão organizadora sorteará uma instituição para a realização de um projeto 

social. A equipe deverá preparar atividades para realizar na instituição sorteada e/ou 

arrecadar doações de acordo com as necessidades do local. Durante a visita à 

instituição, a equipe deve gravar um vídeo de no mínimo um minuto e no máximo 

dois minutos, fazendo uma propaganda da instituição, a fim de incentivar outras 

pessoas a ajudar e divulgar o trabalho da entidade e sua história. As imagens devem 

ser aprovadas pelos responsáveis da entidade, respeitando as regras de direito de 

imagem, uso legal de imagem de crianças, bem como ônus de divulgação das 

mesmas. O vídeo deverá conter cenas em que aparecem pelo menos três integrantes 

do grupo na instituição. 

A equipe deverá solicitar um atestado aos responsáveis pela entidade, contendo o 

trabalho realizado, se houve doação, o que foi doado, a data da visita, e um 

comentário do responsável sobre o trabalho realizado, bem como uma nota de 0 a 10 

desta participação.  

O vídeo  e o atestado deverão ser entregues no dia 24/10, às 10h da manhã, para a 

comissão organizadora no hall da biblioteca. O vídeo deverá estar em formato de 

vídeo WMV ou MP4. A apresentação ocorrerá ao longo do dia D. A avaliação será 

realizada sobre os seguintes critérios: 

- Entrega do vídeo seguindo os critérios acima (0 a 1000 pontos); 

- Entrega do atestado seguindo os critérios acima (0 a 1000 pontos); 

- Pontos em relação a nota dada pela instituição, 100 pontos para cada 1 ponto na 

nota dada (0 a 1000 pontos); 

 

Parte 04: atividades culturais 

 

1. BAILE  

1.1. Danças (0 a 1000 pontos): 

Cada equipe deverá preparar 6 duplas de dançarinos. Cada dupla deverá apresentar 

uma dança nas seguintes modalidades: Tango, Valsa, Disco, Vaneira, Bandinha e 

Forró.  

A dupla deverá estar identificada com a cor da equipe na hora da apresentação. 

Os jurados levarão em conta os seguintes critérios: 

- Figurino (0 a 200 pontos); 

- Performance e ritmo (0 a 200 pontos); 

- Postura e Expressão (0 a 200 pontos); 

- Criatividade (0 a 200 pontos); 

- Torcida (0 a 200 pontos); 



OBS: Qualquer dúvida sobres os ritmos e como dançá-los, o coordenador da equipe 

pode contatar a comissão organizadora. 

 

1.2. BANQUETE (0 até 1000 pontos): 

-Cada equipe deverá preparar uma mesa para a realização de um banquete real. O 

banquete deve ser montado ao nível do Baile Real com sofisticação e elegância. A 

comissão organizadora fornecerá uma mesa com toalha para cada equipe, o restante é 

de responsabilidade da equipe. 

Será avaliado no banquete: 

- Beleza (0 a 200 pontos); 

- Sabor (0 a 200 pontos); 

- Decoração (0 a 200 pontos); 

- Criatividade (0 a 200 pontos); 

- Recepção (0 a 200 pontos). 

 

1.3. REI E RAINHA, PRÍNCIPE E PRINCESA: 

No dia 19/10 no decorrer do Baile Real vai acontecer a eleição de um Rei e um 

Príncipe, uma Rainha e uma Princesa. Esta eleição será realizada por um corpo de 

jurados que avaliará os seguintes critérios: 

- Votação popular eletrônica; 

- Nota dada pelos professores pela campanha realizada (criatividade, respeito, 

etc); 

- Média de todas as notas do 1º e 2º trimestre do ano de 2018; 

- Nota dada pela coordenação educacional e pedagógica em relação aos 

registros, uso do uniforme do colégio e assiduidade nas aulas; 

- Vestimenta usada no baile (criatividade, desenvoltura, postura, beleza, 

simpatia, etc); 

Cada um dos critérios acima gerará uma nota de zero a doze, classificando cada um 

dos candidatos de acordo com os requisitos apresentados em relação aos outros. Os 

estudantes que apresentarem as melhores notas serão considerados, respectivamente 

Rei (estudante do 8º ano do Ens. Fundamental a 2ª série do Ensino Médio), Rainha 

(estudante do 8º ano do Ens. Fundamental a 2ª série do Ensino Médio), Príncipe 

(estudante do 4º ano ao 7º ano do Ens. Fundamental), Princesa (estudante do 4º ano 

ao 7º ano do Ens. Fundamental); 

Pontuação: 

- 1º colocado – 1000 

- 2º colocado – 900 

- 3º colocado – 800 

- 4º ao 6º colocados – 700 

- 7º ao 8º colocados – 600 

- 9º ao 10º colocados – 500 

- 11º ao 12º colocados – 400 



Obs.: todos os grupos podem ter um candidato para cada categoria. A partir do dia 

16/10, todos os candidatos poderão fazer campanhas criativas para sua votação 

popular, desde que respeitem os outros concorrentes e usem de virtudes que exaltem 

suas qualidades e não desmoralizem outras pessoas e/ou instituições. O desrespeito a 

essa regra poderá implicar na perda de pontos da equipe até a possível 

desclassificação do concorrente. 

 

2. Teatro Cultural (0 a 3000 pontos):  

-Cada equipe deverá apresentar um teatro no dia 25/10 (quinta-feira) no qual cada 

grupo representará o seu tema da gincana, podendo fazer uma releitura da história 

original trazendo humor e sátira. 

O tempo máximo para apresentação será de 10 minutos e o tempo mínimo de 5 

minutos, 50% do grupo deve participar do teatro. O teatro deverá ter elementos 

cênicos visíveis a todos. A entrega do roteiro deve ser feita ATÉ o dia 24/10 (quarta-

feira) durante o recreio, no hall da biblioteca, trazendo todas as informações do grupo 

e da peça artística. O grupo será avaliado desde a montagem de seu roteiro até sua 

apresentação final, com seguintes critérios: 

- Cenário (0 a 600 pontos); 

- Figurino (0 a 600 pontos);  

- Criatividade (0 a 600 pontos); 

- Enredo cômico (0 a 600 pontos); 

- Interpretação (0 a 600 pontos); 

 
Parte 05: atividades esportivas 

 

No dia 23/10, das 13h30 ás 17h30 acontecerá a tarde esportiva. Preparem-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 01 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome da Equipe:  

Cor e Personagem:  

- Coordenador Geral:  

- Vice Coordenador Geral:  

- Coordenador de atividades pedagógicas:  

- Coordenador de atividades esportivas:  

- Coordenador de atividades sociais:  

- Coordenador de atividades culturais:  

e-mail:  

Telefone para grupo de whatsapp:   

Candidato- Rei do Baile  

Candidata- Rainha do Baile  

Candidato- Príncipe do Baile  

Candidata- Princesa do Baile  

RESPONSÁVEIS 

Pai, Mãe e/ou responsável 1:  

Pai, Mãe e/ou responsável 2:  

INTEGRANTES 

NOME TURMA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 


