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Resumo 
O referido trabalho consta a culminância de um projeto de ensino desenvolvido na 
Escola Municipal Professora Terezinha Paulino (EMPTP), localizado no Parque dos 
Coqueiros – bairro de Nossa Senhora da Apresentação em Natal/RN, Brasil, sob a 
coordenação das professoras de geografia e história da instituição, com a colaboração 
de professores do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). O trabalho teve como principal objetivo desenvolver juntos aos 
discentes a produção de uma revista na qual tinham como temáticas os conteúdos da 
ciência geográfica ministrada durante o ano inteiro nas turmas do 9º ano A e B (Ensino 
Fundamental II). No intuito de elaborar e incentivar a produção de uma revista com os 
principais fatos, acontecimentos, vivências dos discentes, docentes e da comunidade 
local escolar. Diante disso, verificou a necessidade de se utilizar a seguinte 
metodologia: o levantamento bibliográfico direcionado aos conteúdos trabalhos e a 
exposição do mesmo, se deu por meio de filmes, slides, imagens, trabalhos em grupos 
e individuais, palestras com professores e alunos da graduação de Geografia da UFRN, 
e ao final foi exposto na Mostra de Cultura da Escola, e também na CIENTEC 
promovida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Durante o ano, foi 
sendo elaborados vários textos correspondentes aos trabalhos na disciplina de 
Geografia e isso contribuiu para a produção textual dos alunos das turmas do 7º, 8º e 
9º anos da Escola. Além também da produção dos textos foi inseridos no produto final 
as atividades de campo que foram realizadas durante o referido ano.  
Palavras chaves: Ensino; Geografia; Revista. 
 
 
ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÌA: PRODUCCIÓN DE REVISTA GEOGRÁFICA TEREZINHA 

PAULINO (TP) 
 
Resume 
Este trabajo contiene la culminación de un proyecto educativo desarrollado en la 
Escuela Municipal Profesora Terezinha Paulino (EMPTP) situado en el Parque 
Coqueiros - barrio Nossa Senhora de la Apresentación en Natal/RN, Brasil, bajo la 
coordinación de los profesores de geografía e historia la institución, con la 
colaboración de los profesores del Departamento de Geografía de la Universidad 
Federal de Rio Grande do Norte (UFRN). El trabajo tuvo como objetivo desarrollar 
juntos los estudiantes para producir una revista que tenía como tema el contenido de 
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la ciencia geográfica entregado durante todo el año en la categoría de grado 9A y 9B 
(Educación Básica II). Con el fin de desarrollar y fomentar la producción de una revista 
con los hechos principales, eventos, experiencias de los estudiantes, profesores y 
comunidad local escolar. Por lo tanto, se encuentra la necesidad de utilizar la siguiente 
metodología: la literatura dirigida a los trabajos de contenido y la exposición de la 
misma, era a través de películas, diapositivas, imágenes, trabajo en grupo y 
conferencias individuales con los profesores y estudiantes graduados UFRN de 
Geografía, y al final se expuso en la Escuela demostración de la cultura, y también en 
CIENTEC promovidos por la Universidad Federal de Rio Grande do Norte. Durante el 
año, se está elaborando diversos textos relacionados con el trabajo en la disciplina de 
Geografía y esto contribuyó a la producción textual de los estudiantes de las clases de 
los días 7, 8 y 9 de los grados de la escuela. Además también la producción de textos se 
insertó en las actividades de campo de productos finales que se llevaron a cabo 
durante ese año. 
Palabras clave: enseñanza; geografía; revista. 
 

1 INTRODUÇÃO 

Diante das dificuldades vivenciadas na rede pública de ensino, as professoras 
de Geografia e História da Rede Pública de Natal buscaram levar aos discentes a 
produzir um material com os conteúdos da Ciência Geográfica e também de História 
aliado as questões atuais vivenciadas pelo nosso aluno. Desta forma, para aproximar a 
produção da escrita das necessidades enfrentadas no nosso dia-a-dia, o caminho atual 
encontrado foi enfocar o desenvolvimento dos comportamentos dos nossos alunos 
(futuros leitores e escritores). 

Desta forma, proporcionar os discentes a participar de forma eficiente de 
atividades da vida social que envolva a leitura e a escrita é bastante satisfatório. Assim, 
grandes professores conseguem envolve seus discentes para que eles se sintam parte 
da atividade.   

Noticiar um fato num jornal, ensinar os passos para fazer uma sobremesa ou 
argumentar para conseguir que um problema seja resolvido por um órgão público: 
cada uma dessas ações envolve um tipo de texto com uma finalidade, um suporte e 
um meio de veiculação de objetivos específicos. Assim, conhecer esses aspectos é 
condição mínima para decidir, enfim, o que escrever e de que forma fazer isso. Fica 
evidente que não são apenas as questões gramaticais ou notacionais (como por 
exemplo, a ortografia) que ocupam o centro das atenções na construção da escrita, 
mas a maneira de elaborar o discurso. 

Verificou-se também outro ponto fundamental nessa produção de atividades 
de produção de texto: quem vai ler. E, nesse caso, você não conta. "Entregar um texto 
para o professor é cumprir tarefa", argumenta Fernanda Liberali, da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. "Escrever não é fácil. Para que o aluno fique 
estimulado com a proposta, é preciso que veja sentido nisso." O objetivo é fazer com 
que um leitor ausente no momento da produção compreenda o que se quis 
comunicar - e esse desafio requer diferentes aprendizagens. Foi pensando nisso que 
foi proposto à produção de uma Revista Geográfica para as turmas dos 9º anos A e B 
da Escola Municipal Professora Terezinha Paulino (EMPTP), totalizando 65 alunos 



envolvidos na produção do projeto. Destaco um bom relacionamento entre os alunos, 
os professores, gestores e funcionários envolvidos no projeto. 

 
 

2 OBJETIVO GERAL 

Elaborar e incentivar a produção de uma revista com os principais fatos, 
acontecimentos, vivências dos discentes, docentes e da comunidade local da Escola 
Municipal Professora Terezinha Paulino, localizada no Conjunto Parque dos Coqueiros 
no Estado do Rio Grande do Norte. 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar uma revista com as temáticas da Ciência Geográfica; 

 Descrever as temáticas escolhidas; 

 Contribuir para a sociabilização entre os discentes; 

 Propor a interação entre a escola-casa-comunidade; 

 Desenvolver nos alunos as suas habilidades – desenho, dança, leitura, criação, 
entre outros; 

 Expor a importância da produção da revista para o aluno. 

O projeto Revista Geográfica TP foi desenvolvido na Escola Municipal 
Professora Terezinha Paulino de Lima, localizada no Bairro: Nossa Senhora da 
Apresentação/ Conjunto Parque dos Coqueiros na Cidade de Natal/RN (Figura 01). A 
referida instituição pertence à Região Administrativa Norte, ela é a maior zona 
administrativa da cidade do Natal, tanto em extensão territorial quanto em 
população.  

 
Figura 01 - Fachada da Escola Municipal Professora Terezinha Paulino de Lima. Foto: 

Lúcia Salviano (Ago./2015). 
 

A referida escola de médio porte é responsável pelo atendimento de mais de 
mil alunos e parte deles residem em comunidades periféricas. As Modalidades de 



Ensinos ofertadas são Ensino Fundamental II (6° ao 9º ano) nos turnos matutino e 
vespertino e Educação de Jovens e Adultos (Nível II ao Nível IV) no noturno. O corpo 
docente é completo e formado em sua maioria por professores concursados e 
temporários. 

Destaca-se que a escola possui Projeto Político Pedagógico bem estruturado e 
atualizado a cada dois anos. Durante o ano de 2015, o mesmo encontra-se em 
processo de atualização. Os espaços da escola são bem cuidados e possuem em sua 
infraestrutura as seguintes características: água filtrada, água da rede pública, energia 
da rede pública, fossa, lixo destinado à coleta periódica, acesso à internet, banda larga. 
 Quanto às dependências são elas: 12 salas de 16 salas utilizadas, sala de 
Diretoria, sala de professores, laboratório de informática, sala de recursos 
multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra de esportes 
coberta (Figura 02), cozinha, biblioteca, sala de leitura, banheiro dentro do prédio, 
banheiro adequado à alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, dependências e 
vias adequadas à alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, sala de secretaria, 
refeitório, despensa e área verde  (Censo Escolar, 2012). 

 

 

Figura 02 – Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Professora Terezinha Paulino de 
Lima. Foto: Wandell Santos (Ago./2015). 

 
A Escola Municipal Professora Terezinha Paulino de Lima, foi fundada em 11 de 

Março de 1993. Antes de sua fundação, este local era sede de uma empresa de 
construção. Esta empresa foi responsável, pela construção do conjunto habitacional 
Parque dos Coqueiros. A empresa deixou o local e a professora Terezinha Paulino de 
Lima, que por sua vez vendo a carência da população, decidiu usar o prédio para dar 
aulas. Pois não havia escola nas proximidades do bairro. A situação do prédio era 
muito precária. Havia duas salas muito pequenas e apenas um banheiro que ficava em 
uma das salas. 

Após o falecimento da Professora Terezinha, aos 44 anos de idade, no dia 31 de 
Janeiro de 1993, a prefeitura de Natal, oficialmente fundou a escola em sua 
homenagem. Ao longo do tempo, a instituição foi melhorando cada vez mais, tanto em 
estrutura como em ensino e em 2014 foi titulada uma das melhores escolas da rede 



pública da capital do RN, porém verifica-se a necessidade de mais investimentos para 
melhorar a qualidade dos equipamentos e possibilitar o desenvolvimento das aulas 
dos professores da instituição. 

A comunidade do Parque dos Coqueiros e bairros adjacentes são bem 
presentes nas atividades desenvolvidas na Escola. Os pais sempre são convidados a 
participarem de vários eventos, projetos nos fins de semana, em reuniões com a 
gestão e os professores para discutirem a situação dos alunos em cada ano. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesse trabalho foram: 
Levantamento Bibliográfico relacionado com as temáticas trabalhadas no ensino da 
geografia – Continente Africano, Continente Americano, Europa, Ásia, China, Japão, 
Índia, Brasil, entre outras. Foi também utilizado o Levantamento Empírico na coleta 
das informações e busca por registros fotográficos do cotidiano do ambiente escolar 
durante o processo de construção (Figura 03). 

 

Figura 03: Fluxograma da metodologia utilizada. Elaborado pelos autores (Ago. /2015). 
 

Diante disso, o primeiro passo junto aos discentes foram reconhecer os 
diversos gêneros e como poderiam produzir a revista. Mas, para isso, foram 
necessárias a colaboração, atenção e presteza dos mesmos. Durante as aulas foram 
explanados os recursos discursivos, textuais e linguísticos dos contos de fadas e da 
reportagem, por exemplo, sejam conteúdos a apresentar aos alunos sem que eles os 
tenham identificado pela leitura.  

Conforme com as pesquisadoras em didática para elaboração do referido 
trabalho, cabe a todo professor permitir que os estudantes adquiram o 
comportamento de leitor ativo e do escritor pela participação em situações práticas e 
não "por meras verbalizações". Para a realização do projeto foi necessário um período 
de 6 meses para a execução até a culminância com o lançamento da Revista durante a 
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Mostra da Cultura na escola e a apresentação da mesma durante o evento da MARCO 
– CIENTEC – mostra de ciências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

No lançamento da proposta do projeto para as turmas, as mesmas não 
gostaram, pois teriam bastante trabalho para a execução, porém com o passar das 
aulas e as explicações e exemplificações do formato da revista vários alunos 
começaram a levar a ideia a sério e começaram a interagir. E durante o processo do 
projeto percebi que os discentes responderam satisfatoriamente nas etapas. 

Com relação a diversidade dos conhecimentos da turma foi um ponto positivo 
para que a revista fosse produzida levando em consideração os diferentes aspectos e 
isso contribuiu para dar uma roupagem diferente em cada revista. 

Os discentes foram divididos em grupos, onde eles mesmos formaram os 
grupos entre sim e a temática da Revista foi escolhida a critério de cada grupo. 

Como todo projeto, durante a sua execução aparece alguns contratempos e/ou 
dificuldades enfrentadas no decorrer do percurso. Um exemplo de dificuldade que 
enfrentamos foi como conseguir a impressão da revista de cada grupo. Para contornar 
essa questão financeira, sugeri aos alunos que fosse pedir patrocínio aos comerciantes, 
feirantes, prestadores de serviços da área, onde os mesmos seriam fotografados e 
inseridos na revista como um dos patrocinadores, assim envolveram os comerciantes 
da área de sua residência, como também a comunidade local que serviu como elo 
junto a comunidade local. 

Os momentos significativos durante a execução do projeto foram vários, como os 
citados a baixo: 

 Percebi a interação entre os alunos, entre os alunos e os pais e a escola-aluno-
comunidade por meio de visitas a escola para sugerir temáticas para a revista, 
assim como para prestigiar o seu filho. 

 Apresentação e lançamento da revista pelos alunos – deixou os professores 
bastante felizes. 
Podemos afirmar que os discentes participantes do referido projeto teve os 

seus conhecimentos ampliados, não somente em Geografia, mas também com relação 
a produção textual, questões históricas, lazer, esporte, entre outros. 

4 RESULTADOS 

Conforme se vem acompanhando, a educação do século XXI vem contribuindo 
no processo de transformações pela qual a sociedade vem estabelecendo entre si, 
como forma de colaborar para a formação digna de um novo sujeito. Desta forma, o 
conhecimento é um colóquio, é um diálogo, onde a expressão de liberdade, na medida 
em que temos consciência de uma leitura crítica da realidade, onde a nossa reflexão 
deve ser um constante devir, na perspectiva de indagação e de esquadrinhar com a 
imaginação, sem acordo com resposta estanques e únicas. 

Durante o ano de 2014, foi sendo elaborados vários textos correspondentes aos 
trabalhos na disciplina de Geografia e isso contribuiu para a produção textual dos 
alunos das turmas do 7º, 8º e 9º anos da Escola Municipal Professora Terezinha 
Paulino. 

Além também da produção dos textos foi inseridos no produto final as 
atividades de campo que foram realizadas durante o referido ano. Sabe-se que essas 
atividades de visitação ampliam grandemente os conhecimentos e os aprendizados. 



No período do 4º Bimestre de 2014 foi lançado a proposta para as turmas dos 
9º anos A e B, turno matutino, a produção de uma revista que estivesse atrelada com 
os assuntos estudados durante os 4 anos do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano). A 
proposta foi lançada, e os alunos conseguiram alcançar os objetivos, prepararam e 
produziram as revistas conforme solicitada em sala de aula com a professora de 
geografia (Figura 04). 

 

 
Figura 04 – Produção das revistas pelos 9º anos A e B – referente a uma das avaliações 

do 4º Bimestre de 2014. Foto dos autores (Out./2014). 
 

No decorrer da entrega das revistas, os alunos deveriam apresenta-las com 
uma forma diferente para fazer com que os leitores (demais alunos) tivessem interesse 
em ler. Cada grupo trouxe uma apresentação condizente com a temática de sua revista 
(Figura 05). Os temas abordados nas revistas produzidas pelos alunos dos 9º anos A e B 
foram: O Continente Africano (todos os aspectos); O Continente Americano; A Revista 
sobre a China; Características da Índia; Rússia: um país gigantesco; A Europa; e, o 
Terrorismo no Mundo. 

 
Figura 05 – Apresentação das revistas pelos alunos. Fotos dos autores (Out./2015). 



Como as apresentações e as produções das revistas pelos discentes foram 
avaliadas como acima do esperado, decidimos que levaríamos as nossas produções 
para a CIENTEC (Feira de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte), representando a Escola e atividades desenvolvidas durante o ano inteiro. 
Foi montado um stand com o nome da escola e as atividades produzidas pelos 
docentes e alunos, conforme a figura 06. 

 

 
Figura 06 – Stand da Escola Municipal Professora Terezinha Paulino na CIENTEC – 
Natal/RN – detalhando a decoração do stand e os docentes envolvidos. Fotos dos 

autores (Out./2014). 
 

Para finalizar esse projeto e observando o entusiasmo dos alunos e dos 
professores colaboradores foram sugeridos a produção de uma revista que englobasse 
os acontecimentos, eventos, atividades de campo, eventos na escola, projetos 
diversos.  

Contudo, foi elaborada a Revista Geográfica TP, correspondendo ao produto 
final deste projeto, conforme a figura 07. 

Na elaboração da Revista pôde-se contar com o auxilio dos demais professores, 
tanto na elaboração de textos, quanto na revisão do texto final. Acredita-se que esse 
produto foi bastante significativo para os organizadores quanto para os colaboradores, 
e principalmente para os alunos.  

Pode-se notar que os discentes ficaram muitos entusiasmados e ansiosos para a 
publicação da referida revistas, pois contém as suas produções textuais e/ou fotos 
durante as aulas de campo realizadas e inseridas (Figura 08). 

Com a revista pronta e impressa, a mesma foi lançada durante o evento na 
escola – A MOSTRA DA CULTURA, realizada no dia 20 de novembro de 2014. Assim, 
como ocorre nos lançamentos de livros, revistas ocorreram durante o lançamento da 



Revista Geográfica TP. Os alunos que se envolveram um pouco mais com a elaboração 
e produção da mesma e produzimos uma sala para o lançamento e alguns autores 
puderam falar um pouco sobre a sua participação e o que esse projeto proporcionou 
para eles – tanto a nível pessoal como também a nível profissional. 

 

 
Figura 07 – Capa da Revista Geográfica TP. Foto dos autores (Out./2014). 

 

 

 
Figura 08 – Partes da Revista Geográfica TP. Foto dos autores (Out./2014). 

 



No lançamento da revista pode-se observar a presença da Comunidade Escolar, 
dos Professores, dos Funcionários, dos Gestores, da Secretaria de Educação – 
Secretária Justina Iva. A presença de todos foi bastante significativa, não somente, 
para a escola, mas também para todos os envolvidos no projeto.  

As revistas foram impressas poucas cópias, pois o formato e o papel da revista 
são caros, o que inviabiliza a impressão de muitos exemplares. Mas isso, não foi 
problema, quem desejar consultar a revista pode procurar a biblioteca da escola, pois 
se encontra lá para ser lidas e apreciadas. 

Com os objetivos propostos podem-se verificar vários resultados alcançados: 
Foi alcançada a produção de uma revista em colaboração de todos os alunos, além das 
revistas produzidas por cada equipe no decorrer do ano; As temáticas foram 
escolhidas por cada grupo, onde tiveram a livre escolha de temas, desde conteúdos 
apreendidos do 6º ano até o 9º ano referente a Ciência Geográfica, mas que teriam 
que fazerem uma relação com outras disciplinas. Pode-se identificar em cada revista 
produzida conteúdos desde história, ciências, artes, esporte, entre outros; A produção 
desse material proporcionou a sociabilização entre os alunos, onde os mesmos tiveram 
que se reunirem diversas vezes para elaborar o material, para fazerem os registros 
fotográficos para por na revista, buscarem patrocinadores para a impressão do 
material, entre outras formas; Foi observado também a interação da comunidade 
escolar e a escola no momento de auxiliar os alunos na confecção dos materiais e no 
auxilia impressão, dando a oportunidade a esses alunos de ampliarem os seus 
conhecimentos e se verem como produtores e editores de textos, revistas, entre 
outros; Nesse projeto propõe que os discentes mostrem as suas habilidades sejam 
quais forem, como: desenhos, leituras, arte digital, registros fotográficos alterados a 
sua maneira, produções textuais. Assim, proporcionou o desenvolvimento intelectual 
dos alunos dentro das suas capacidades, habilidades e limitações, não impondo o que 
é obrigado, e sim, deixando-os livre para criarem; Pode-se perceber que o aluno 
começou a ter um olhar diferente para essa produção e outras na sala de aula, pois 
perceberam o quanto é importante o hábito de leitura e escrita. E o conhecimento de 
mundo é tão importante quanto aprender a ler. A revista também teve a relevância de 
mostrar para o discente que é capaz de produzir o que quiser, basta ter vontade e 
entusiasmo para querer produzir. 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A avalição da aprendizagem foi realizada por meio de apresentações de cada 

grupo com a sua revista e também o lançamento das mesmas em alguns eventos 
locais, como MARCO (Feira de Ciências da Rede Municipal de Natal), CIENTEC (mostra 
cientifica e cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Mostra da 
Cultura da Escola Municipal Professora Terezinha Paulino.  

A avaliação da prática docente é realizada pela gestão e coordenação da Escola, 
dando o parecer ao projeto, por meio da exposição do referido projeto. Durante o 
projeto já verifique alguns pontos que não poderiam ser mais da mesma forma, como 
por exemplo: ter um tempo maior para a preparação do material, pois com as aulas 
para exposição do conteúdo, o tempo para a elaboração ficou reduzido, e isso 
influenciou no acabamento da produção, deixando alguns problemas, como erros de 



português. Diante da realização desse projeto, surgiram várias ideias para novos 
projetos e novas perspectivas dentro de uma educação de qualidade. Com a execução 
desse projeto aprendi que os nossos alunos são capazes de realizar e produzir coisas 
das mais diversas proporções basta apenas incentivá-los, instigá-los a buscar o que 
desejam.  Mesmo nas dificuldades de acessos a determinados equipamentos e/ou 
materiais, podemos contribuir da melhor forma possível para levar o sucesso ao nosso 
aluno. Aprendi que a trajetória de ser professor só é vitoriosa quando proporcionamos 
o conhecimento e aprendizado ao outro, e esse te retribui demostrando o que foi 
aprendido. 

Durante a realização do projeto, tivemos vários pontos positivos, tais como: 
interação dos alunos com os professores, a comunidade escolar; Entusiasmo dos 
discentes na produção da revista, na busca por patrocínio, na produção textual, na 
forma de imprimir, entre outras formas; e, As aulas de geografia ficaram mais 
dinâmicas e tiveram mais interações entre os alunos e o professor. 

Os desafios são muitos, principalmente quando temos que trabalhar em dois e 
até às vezes em três expedientes para ter uma renda mínima para sobreviver, e isso 
faz com que nós professores não tenham tanto tempo para se dedicar a esses projetos 
que são de extrema importância para o movimento da escola, dos discentes e da 
comunidade local. 

Diante da experiência vivenciada na elaboração, execução e culminação do 
projeto da construção de uma Revista acredito que pode se replicada para outros 
professores, como também pode ser ampliada e ajustada de acordo com as 
especificidades de cada cidade ou bairro onde a escola seja escolhida. 

Pode-se verificar que o projeto é bem simples de ser feito, basta apenas 
VONTADE PROFISSIONAL, incentivo ao ensino dos alunos em busca da melhor forma 
de aprendizado e fixação dos conteúdos trabalhado em sala de aula. Então, verifica-se 
que basta ter vontade de ensinar e incentivar aos nossos alunos que todos são capazes 
de produzir, elaborar o que desejar. Nesse sentido, o professor, nesse momento é um 
instrumento de instigar as habilidades e as competências dos nossos alunos em busca 
do objetivo especificam.  

As dificuldades enfrentadas na elaboração de uma replicação são: no primeiro 
momento é a rejeição dos alunos - por acharem que serem um trabalho qualquer e 
que dará muitas dores de cabeça. Ao passar o cronograma e as perspectivas com 
relação ao projeto, os alunos vão se organizando da melhor forma possível, mas para 
isso, é preciso incentiva-lo. Outra dificuldade diz respeito as questões financeiras para 
a impressão das revistas. 

Os professores que se inspirarem na minha proposta, verificarão que o 
aprendizado dos discentes se tornam mais concretos, profundos e consistentes. Os 
alunos buscam incentivos a todo o momento, e o professor é a peça chave para o 
desenvolvimento desse aluno. A Escola Terezinha Paulino de Lima conta com a 
presença de vários projetos, todos com o intuito de interagir, ampliar os 
conhecimentos, sociabilizar, entre outros. Assim, o professor ao aplicar o projeto 
tenha a certeza que os discentes não se esqueceram do trabalho dado para elaborar a 
revista, a ausência de dinheiro para produzir a revista, entre outros. 
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