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Apresentação
Prezados docentes,
O Centro de Educação a Distância da Universidade Federal de Juiz de Fora – CEADUFJF – tem auxiliado coordenadores, professores e tutores no uso da plataforma Moodle,
desenvolvendo orientações para a implementação das ferramentas e suas funcionalidades,
bem como estimulando o exercício de práticas pedagógicas nos cursos de graduação e
pós-graduação a distância ou presenciais.
Estamos em fase de elaboração de um conjunto de tutoriais que irão compor um guia
para professores, com o objetivo de melhor auxiliar os interessados no uso de nosso Ambiente
Virtual de Aprendizagem. O guia será organizado em três seções que apresentarão: as
ferramentas para disponibilizar recursos e propor atividades aos estudantes, as ferramentas
de configuração da sala virtual e exemplos de práticas para o ensino a distância.
O CEAD-UFJF está à disposição de todos para auxiliar na construção e desenvolvimento
de suas disciplinas na plataforma de ensino a distância. Para tanto, conta com a equipe
pedagógica, os técnicos e estúdio para gravação de recursos audiovisuais, a equipe de
produção de material didático e técnicos de TI; todos trabalhando para melhor atender a
comunidade universitária.
Equipe Pedagógica
CEAD-UFJF, 2020.

Professor, bem-vindo ao Centro de Educação a Distância da UFJF!

Apresentamos a você um conjunto de tutoriais
para o uso do ambiente virtual de aprendizagem
adotado em nossa Universidade. Este é o Tutorial
para Professores em que apresentamos o passo-apasso para criar fórum na plataforma Moodle.

Ah! Se preferir, você poderá assistir ao vídeo com
estas orientações.

Assistir

O que é um fórum?
Na plataforma Moodle, o fórum é uma atividade representada pelo ícone
. Refere-se a um espaço para debate que envolve a
comunidade virtual, sem a obrigatoriedade de que os participantes estejam conectados ao mesmo tempo.
Sendo uma ferramenta essencial para a comunicação assíncrona, é possível estruturar um fórum de diferentes formas, conforme os
objetivos de ensino. Para tanto, é necessário estabelecer alguns pontos, tais como: tema para discussão; materiais de referência; período
para o desenvolvimento; critérios de participação; pontuação e critérios de avaliação, caso existam. Além disso, questões norteadoras
podem servir para alimentar as discussões. Todos esses elementos só adquirem fundamento e, consequentemente, tornam o fórum
producente quando ocorre a mediação e colaboração entre todos os participantes, incluindo o professor. Veja um exemplo de fórum, na
figura 01.

Figura 01 – Exemplo de fórum na plataforma Moodle.

Fonte: Plataforma Moodle/UFJF disponível em
https://ead.ufjf.br/mod/forum/discuss.php?d=13168
Acesso em 06 de junho de 2020.

Fonte: Plataforma Moodle/UFJF disponível em
https://ead.ufjf.br/mod/forum/discuss.php?d=13168
Acesso em 06 de junho de 2020.
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Quais são os tipos de fóruns existentes na Moodle?
A plataforma Moodle oferece seis tipos de fóruns; todos apresentados na tabela 01.
Tabela 01 – tipos de fóruns na plataforma Moodle e seus usos
TIPOS DE FÓRUNS

DESCRIÇÃO

Fórum de notícias

Por padrão da plataforma, este fórum já existe na disciplina e funciona
como um quadro de avisos onde somente o professor (e tutor quando
houver) poderá fazer as postagens. Todos os alunos as visualizam.

Cada usuário inicia
apenas UM NOVO
TÓPICO

Fórum de uma
única discussão
simples

USOS POSSÍVEIS

Este fórum permite a interação livre entre os participantes, porém cada
um poderá acrescentar apenas um novo tópico.

Este fórum poderá ser criado pelo professor, baseado em um tópico
único onde os participantes podem interagir, respondendo à pergunta
principal ou às demais postagens. Tende, portanto, a garantir o foco do
tema e pode ser visualizado em uma página.
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•

Destacar avisos importantes para a turma;

•

Divulgar datas e horários importantes;

•

Apresentação individual;

•

Apresentação de projetos;

•

Discussão de grupos de trabalho;

•

Construção do TCC;

•

Banca de professores orientadores;

•

Apresentações pessoais dos membros;

•

Tirar dúvidas, quer sejam de cunho técnico ou
de conteúdo;

•

Discussões de um tema ou capítulo de livro;

•

Apresentação final dos trabalhos de um
Seminário Virtual;

•

Estudo de um Caso;

•

Análise de recursos (imagem, por exemplo).

TIPOS DE FÓRUNS

DESCRIÇÃO

USOS POSSÍVEIS

Fórum geral

É um fórum que requer bastante atenção, pois pode ser organizado a
partir de uma questão geral, mas admite acréscimos de novos tópicos,
ampliando os espaços de comunicação e tendendo a ser dispersivo.
Sua relevância está na divisão de grupos de discussões ou no debate de
temas distintos.
Atenção – este tipo de fórum deve ser utilizado quando a disciplina é
configurada para trabalhar com “grupos separados”. Veja Tutorial para
professores: como configurar a estrutura de sala de aula/disciplina.

Fórum padrão

Fórum Perguntas e
Respostas

Neste fórum, a forma de apresentação das discussões possui o formato
de postagem de blog. Neste caso, os alunos também poderão acrescentar
novos tópicos.

Neste tipo de fórum, cada pergunta corresponde a um tópico, em que
o participante terá que fazer sua primeira postagem para ter acesso às
respostas já registradas.
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•

Divisão de capítulos de livros, estudo de
diferentes fontes de referência sobre um mesmo
tema;

•

Embates entre aspectos positivos e negativos de
um caso ou situação;

•

Estudo de casos ou problemas;

•

Discussão de grupos separados. Neste caso,
quando usamos um mesmo AVA para várias
turmas ou polos UAB;

•

Funciona para postagens facultativas, como uma
forma de trocar experiências e ou armazenar
material para pesquisa. Não necessita de
acompanhamento do professor.

•

Indicado para situações em que a proposta
seja impedir que os participantes leiam as
postagens anteriores para não haver influência
na construção do aluno;

•

Respostas a questões mais objetivas em
que a resposta não dependerá de reflexões
personalizadas;

Como saber qual o tipo de
fórum é melhor?

Quais as vantagens de usar fóruns na disciplina?
• Garante a fluidez da comunicação, desde que exista mediação;

Assim como na sala de aula presencial,
existem alguns arranjos para realizar uma discussão
de forma participativa; na sala virtual isso também
é possível. De acordo com os seus objetivos, você
poderá apresentar as questões iniciais e observar o
desenvolvimento da discussão pelos participantes
ou dividi-los em grupos e distribuir temas para
o estudo; ainda, dividir os participantes em
grupos para discussões iniciais e, posteriormente,
promover uma plenária para socialização.
Note que, no quadro acima, destacamos
alguns usos possíveis para cada fórum. Entretanto,
para saber qual fórum usar, é importante responder
à seguinte questão:
• Em uma sala presencial,
encaminharia esta discussão?

como

• Possibilita o acompanhamento das principais discussões dos temas de
estudo, uma vez que é uma ferramenta assíncrona;
• Suscita debate e, portanto, aprendizagem colaborativa entre os
participantes;
• Amplia as discussões para as experiências dos participantes,
compartilhando saberes;
• Favorece reflexões e pesquisas para estudos mais complexos, sendo
um espaço de interação e colaboração entre os sujeitos;

O fórum pode ser organizado para pequenos grupos
de participantes?
Sim. Uma das possibilidades é criar um único fórum para grupos de
participantes. A plataforma Moodle oferece algumas configurações de grupos,
conforme apresentamos na figura 02.

O tipo de fórum e a forma como ele é
desenvolvido contribuirá muito para a fluidez
da comunicação e para o fortalecimento dos
participantes enquanto grupo.
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Figura 02 – Configurações de grupos na atividade Fórum.

NENHUM
GRUPO

Nesta configuração, o professor faz uma postagem e ela é replicada de forma que todos
os participantes conseguem visualizar todas as mensagens e interagir com todos os
integrantes inscritos no AVA.

GRUPOS
VISÍVEIS

Nesta configuração, todas as mensagens são visualizadas por todos os participantes,
independente do grupo de pertencimento. Todavia, a opção de interação (resposta) só é
possível no grupo específico em que o participante está inscrito. É necessário, portanto,
acrescentar “novos tópicos” para alocar cada grupo, separadamente, dentro do Fórum (para
saber como configurar grupos no fórum, ver a sétima etapa, deste tutorial).

GRUPOS
SEPARADOS

Nesta configuração, os participantes ficam divididos por grupos nos quais podem visualizar
e interagir (responder) apenas às postagens dos membros de seus grupos. É necessário,
portanto, acrescentar “novos tópicos” para alocar cada grupo, separadamente, dentro do
Fórum (para saber como configurar grupos no fórum, ver a sétima etapa, deste tutorial).
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1ª ETAPA

Como criar um FÓRUM?
PASSO 1- “ativar edição” de sua sala de aula, clicando no botão
monitor (ver figura 03).

que fica no canto superior direito do seu

Somente o professor ou outro usuário habilitado pela equipe CEAD estarão aptos a proceder à edição na plataforma
Moodle.
Lembre-se de desativar a edição ao final dos trabalhos na plataforma. Para tanto, proceda conforme a orientação abaixo.
- “desativar edição” de sua sala de aula, clicando no botão
do seu monitor (no mesmo local do botão “ativar”).

que fica no canto superior direito

2ª ETAPA

Figura 03 – Localização do botão “ativar edição” na plataforma Moodle.

PASSO 2- localizar o botão usado para inserir recursos de ensino ou fazer proposição de atividade. Este botão está localizado à
direita, no final de cada seção – semana de estudo.
Sempre que você acessar o botão “adicionar uma atividade ou recurso” uma pequena janela será aberta com o menu de
ferramentas disponíveis. Nela, será necessário usar a barra de rolagem para descer até os recursos que desejar, conforme
ilustra a figura 04.
Tutorial para Professores | Como Criar Fórum na Plataforma Moodle
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Figura 04 – Identificação da barra de rolagem na janela “adicionar uma atividade ou recurso” na plataforma Moodle.
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3ª ETAPA
4ª ETAPA

PASSO 3- localizar, na janela “Adicionar uma atividade ou
recurso”, o ícone
que se refere à atividade
“fórum”;

Figura 05 – identificação dos botões “selecionar” e “adicionar”
escolha na janela “adicionar uma atividade ou recurso”.

e, em
PASSO 4- clicar no campo de seleção no ícone
seguida, clicar no botão
, conforme
índica a figura 05.
Uma nova janela apresentará as opções
para começar a edição de informações do fórum.
PASSO 5- Inserir
as
informações
solicitadas, conforme demonstra
a figura 06.
- [1] digitar nome do FORUM;
- [2] digitar breve descrição
para esta atividade (campo
opcional);
- [3] clicar na caixa de opção,
se quiser que a descrição
apareça na página do curso;

Ao abrir a
atividade
selecionada,
o Moodle
apresenta
uma breve
explicação
sobre seu uso e
possibilidades.

- [4] definir o tipo de fórum
(conforme seu objetivo – ver
tipos de fórum na tabela 01).
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Figura 06 – localização das informações descritivas na janela “Adicionando um novo Fórum”.
Embora seja um
campo opcional,
sugerimos que seja
apresentada, de
forma sumária, a
atividade. Além
de orientar, com
a imagem padrão,
para que não sejam
criados novos
tópicos.

[1]
[2]
Selecione a opção Fórum
Geral, pois permitirá a
configuração de grupos
separados, se for o caso.

[3]
[4]

Observe que se clicar no
ícone
que aparece em
frente ao campo “tipo de
fórum”, aparecerá, em
nova janela, a definição
para cada tipo de fórum
disponível na Moodle.

No anexo 01
deste tutorial
apresentamos um
exemplo desta
Descrição, bem
como o uso da
imagem padrão.
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5ª ETAPA

Caso o fórum seja uma atividade com um fim avaliativo, será preciso seguir os passos indicados na figura 07.

PASSO 6- Localizar o tópico

e abrir a aba de opções representada pelo ícone

:

;

[1]- localizar e abrir as opções do campo
[2]- selecionar o tipo de avalição;

e registrar o valor. Neste nosso exemplo, esta foi a opção escolhida. Veja que há
[3]- localizar o campo
outras formas para avaliar a participação do aluno em um fórum;

PASSO 7- Localizar o campo “Permitir avaliação apenas para os itens com datas neste intervalo” para definir avaliações das
participações dentro de um determinado período:
[4]- marcar este campo, selecionando o quadrinho;
[5]- definir a data e hora que compreenderá o período de início e fim das postagens que serão consideradas para fins
avaliativos.

Obs: caso o aluno faça alguma postagem depois da data habilitada para o encerramento do fórum, o campo para “avaliação” não será
visualizado para o professor lançar a nota, neste caso, para que seja possível avaliar a participação, será preciso retornar à configuração
do fórum e alterar a data para o dia da postagem do aluno.
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Figura 07 – Localização das configurações de avaliação na janela “Adicionando Fórum”

A escolha de como o fórum será avaliado depende
dos objetivos da atividade. Quando optamos por
uma discussão em torno de um tema, geralmente
utilizamos “Avaliação máxima”, isso permite
avaliar apenas algumas postagens, sem a
necessidade de atribuir pontuação a todas
contribuições de cada participante, o que não
acontece se a opção for “Soma das avaliações”, ou
Média das avaliações, em que todas as postagens
precisam ser avaliadas.

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

{
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6ª ETAPA

Em seguida, será necessário realizar as configurações de grupo, conforme indica a figura 08.
PASSO 8- Localizar e clicar no campo
PASSO 9- Localizar o campo

;
e abrir a aba de opções representada pelo ícone

.

[1]- escolher a opção de grupo que melhor se adequa à sua proposta de fórum;
PASSO 10- Localizar e clicar no botão
criar os espaços de discussão dos grupos.

para finalizar ou no botão

para

Para saber sobre
os três tipos de
configurações de
grupos, verificar
figura 02 deste
tutorial.

Obs.: Se você optou por configurar um fórum com “grupos visíveis” ou com “grupos separados”, será
necessário seguir a próxima etapa; se não, o fórum já está pronto.
Figura 08 – Configurações de grupo na janela
“Adicionando fórum”

[1]

Os grupos somente
serão listados
neste campo, caso
já tenham sido
criados, conforme
orientações que
constam no Tutorial
para Professores:
como criar Grupos
na Moodle.
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Caso tenha clicado no botão
“Salvar e mostrar”, como indicado
na figura 08, uma nova janela
será aberta para a configuração
de tópicos do fórum se optou por
selecionar algum tipo de grupo.
Isso quer dizer que sua atividade
terá grupos de trabalho e, portanto,
será necessário criar os espaços
para cada um dos grupos, conforme
ilustra a figura 09.

8ª ETAPA

7ª ETAPA

PASSO 11-Localizar e clicar no botão

para abrir a janela de configurações do tópico/espaço de cada grupo.

Figura 09 – Localização do botão “acrescentar um novo tópico de discussão” para criar os tópicos dos grupos

Na janela de configuração do tópico serão definidas as informações específicas do grupo, conforme ilustra a figura 10.
PASSO 12- localizar a seção

e inserir as informações solicitadas:

[1]- localizar o campo “Assunto” e digitar o nome do grupo; por exemplo: GRUPO 1
[2]- localizar o campo “Mensagem” e digitar as orientações específicas para este grupo, caso existam ou orientações
gerais que poderão ser repetidas;
[3]- localizar o campo “Anexo” para disponibilizar arquivos com orientações específicas ou de estudo para o grupo;
[4]- selecione a opção, “Enviar uma cópia a todos os grupos”, desta forma, o AVA irá criar um tópico para cada grupo
já configurado;
[5]- localizar o campo “Grupo” e selecionar um grupo por vez, caso não tenha assinalado ou realizado a ação descrita
no item anterior. Você terá que criar um fórum para cada grupo criado no seu AVA.
PASSO 13- Localizar e clicar no botão

.

Obs.: O PASSO 10 deverá ser repetido para criar cada grupo.
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Figura 10 – localização dos campos de definição de grupo na configuração de “Novo tópico de discussão”.

[1]

[2]
No anexo 02 apresentamos
um exemplo da composição
de grupos no fórum.

[3]

[4]
[5]
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PERMITIR ANEXOS
NO FÓRUM

Posso postar ou pedir para que os participantes postem arquivos no fórum?
Sim. Nas etapas de configuração inicial do fórum existe um campo próprio para a permissão de anexos; já existe uma permissão
automática. Você pode modificá-la, restringido a quantidade de anexos, conforme indica a figura 11.
PASSO 14- Localizar a seção

e abrir a aba de opções representada pelo ícone

:

[1] – definir a quantidade máxima de anexos permitidas no fórum.
Obs.: São vários os tipos de arquivos que podem ser anexados no fórum, desde arquivos de texto à imagem, gráfico e áudio.
Figura 11 – Localização do campo “Anexos e contador de palavras”, na janela “Adicionando fórum”.
Sugerimos,
que

não

sejam

fortemente,
utilizados

anexos nos fóruns, exceto para
os casos em que se fizerem
necessários, como apresentação
de seminário, construção do

[1]

TCC, por exemplo.

Como visualizar um fórum criado na página da disciplina?
Depois de criado, o Fórum aparecerá no tópico da disciplina, como qualquer outra atividade ou recurso. Veja um exemplo na figura 12.
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Figura 12 – Exemplo de visualização de Fóruns para Seminário Virtual, na página da disciplina.

VISUALIZAR AS
COLABORAÇÕES NO FÓRUM

Note que no exemplo, um dos fóruns está
com a fonte na cor cinza. Isso significa que
ele está indisponível para o participante,
pois na configuração, ele abrirá em data
futura, automaticamente. (Restrição por
data).

Como visualizar as colaborações realizadas nos fóruns?
É possível acompanhar as postagens, observando a evolução das mesmas e fazendo inserções que julgar necessárias, bem como
avaliar o desempenho dos participantes. Para tanto, é necessário seguir as ações a seguir, conforme ilustra a figura 13.
PASSO 15- Localizar e clicar no Fórum desejado na página principal da disciplina, conforme ilustra a figura 09;
PASSO 16- Localizar o campo “Grupos separados”, no caso do nosso exemplo:
[1]- abrir a aba e selecionar “todos os participantes” para visualizar todos os grupos (esta aba está localizada no canto
esquerdo da janela em uso);
PASSO 17- Localizar e clicar sobre o nome do grupo que deseja visualizar;
Obs.: Ao realizar estas ações, uma nova janela será aberta, constando todas as postagens do grupo.
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Figura 13 – Exemplo de visualização dos Grupos nos Fóruns para Seminário Virtual.

[1]
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AVALIAR AS
COLABORAÇÕES NO FÓRUM

Como avaliar o desempenho dos participantes no fórum?
A avaliação é realizada no próprio fórum, em campo específico, conforme a configuração inicial realizada (observar a 5ª etapa
deste tutorial). Como tendem a constar várias postagens do mesmo participante, todas deverão ser avaliadas, individualmente ou no seu
conjunto. Para tanto, é necessário seguir as ações a seguir, conforme ilustra a figura 14.
Note que é possível identificar, nas janelas de postagens, as seguintes informações:
[1]- nome, data e hora da postagem do participante;
[2]- corpo do texto do participante;
[3]- botão editar, caso tenha a necessidade de modificar algo no corpo da mensagem;
[4]- botão “Excluir”, caso seja uma mensagem que cause algum constrangimento;
[5]- botão “Responder”, caso seja conveniente fazer novos questionamentos, esclarecimentos ou observações à postagem;
[6]- campo para avaliação.
Para saber mais
sobre o livro de
notas, acessar
o Tutorial para
Professores:
livros de notas.

PASSO 18-Localizar e ler as postagens, baseando-se nos critérios avaliativos;
opção selecionada no
PASSO 19-Localizar o campo para lançar a nota , (Avaliação máxima),
exemplo apresentado. Veja as outras opções na Figura 07 deste tutorial;
[7]- Abrir a aba e selecionar a pontuação que corresponde à colaboração do participante
ao fórum.
Obs.: O campo onde as notas serão lançadas é nomeado conforme a escolha realizada na
configuração do fórum; neste exemplo do nosso tutorial, aparece “Avaliação máxima”, já
que foi esta a opção configurada. As avaliações são salvas automaticamente e aparecerão
no livro de notas.
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Figura 14 – Exemplo de visualização das contribuições individuais Fóruns para Seminário Virtual.

[1]

[2]

[3]

[6]

[4]

[5]

[7]

Fonte: Plataforma Moodle/UFJF disponível em <https://ead.ufjf.br/mod/forum/view.php?id=3219> acessada em 06 de junho de 2020.
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Algumas dicas para o desenvolvimento do fórum.
Sendo o fórum a atividade mais desenvolvida nas salas de aula virtual, sua efetividade só ocorrerá caso ,desde o planejamento,
duas questões ficarem evidentes:
Primeira: deseja se envolver com as discussões ou prefere que os próprios alunos as desenvolvam sozinhos?
Segunda: está preparado para ajudar, sugerir e incentivar os participantantes enquanto grupo e individualmente ao longo das
discussões?
Estas duas questões se referem diretamente ao processo de mediação que pode ser categorizado por quatro tipos, conforme mostra
a Figura 15:
Figura 15 – Tipos de mediação no fórum da Moodle

Mediação
Motivadora

É o tipo de mediação que apresenta questões criativas e instigantes, levando o participante a
qualificar sua participação nos materiais de estudo e, ou nos saberes práticos.

Mediação
Complementar

É o tipo de mediação que acrescenta conteúdo a partir das postagens realizadas pelos
participantes, ampliando as reflexões sobre o tema em estudo.

Mediação
Corretiva

É o tipo de mediação que precisa problematizar a existência de equívocos nas postagens,
contrapondo pontos de vistas e abordagens diferenciadas a patir dos materiais de estudo.

Mediação
Conclusiva

Como o nome diz, é o tipo de mediação que sintetiza os principais pontos da discussão
desenvolvida pelos membros do grupo.
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Algumas ações simples podem propiciar a participação com qualidade nos fóruns; sugerimos:
• Orientar a realização de postagens curtas;
• Verificar o cumprimento da Netiqueta em um ambiente acadêmico, respeitando o diálogo, os saberes e vivência, a ética e as
divergências, pois há situações em que estas são estímulos para uma boa discussão, desde que sejam mediadas pelo professor;
• Assegurar o foco no assunto, solicitando síntese das discussões até dado momento ou retomando um tópico específico a partir
de novas questões;
• Realizar feedback, destacando determinadas postagens, com referência direta a seus autores;
• Elaborar ou solicitar aos participantes uma síntese de encerramento do fórum;
• Atentar-se para a ausência de participação, pois o número reduzido de participantes pode ser sinal de reestruturação da proposta
do fórum;
• Fazer contato com os participantes ausentes da discussão;
Por fim, a presença constante do professor ou tutor, promovendo a participação, esclarecendo dúvidas e em tempo hábil são os
elementos essenciais para a constituição de uma potente comunidade virtual.

Quer saber mais?
Você também pode assistir a todos os tutoriais apresentados pela professora virtual, Alice; basta acessar o canal do CEAD-UFJF no
YouTube. Veja o endereço: http://www.cead.ufjf.br/sou-professor/#tabs-tutoriais-moodle.
Este tutorial foi produzido pela equipe pedagógica, em parceria com a equipe de Produção de Materiais Didáticos. Esperamos ter
ajudado nesta etapa.
Caso necessite de auxílio para criar sua sala de aula virtual, entre em contato com a equipe pedagógica por meio do endereço
equipepedagogicacead@gmail.com ou com o Suporte Técnico, no e-mail suporte.cead@ufjf.edu.br.
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ANEXO 01 – Exemplo de um Fórum de discussão do Seminário Virtual
Observe na figura 16, um exemplo de descrição [1] de Fórum configurado para o desenvolvimento da etapa de discussão de um
Seminário Virtual, dividido em grupos [2]. Além disso, note o destaque para que não se acrescente novo tópico [3].
Figura 16 – Exemplo de descrição de um Fórum de discussão para os grupos do Seminário Virtual

[1]

[3]

[2]

{

Fonte: Plataforma Moodle/UFJF. Disponível em
https://ead.ufjf.br/mod/forum/view.php?id=46628&group=0> Acessado em 30 de Julho de 2020.
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ANEXO 02 – Exemplo de Grupos no Fórum de discussão do Seminário Virtual
Na figura 17 observamos um exemplo da composição de vários grupos [1] para a etapa de discussão do Seminário Virtual. Note
que é possível acompanhar o número de postagens [2] que existe em cada grupo, identificar as últimas atualizações [3] do grupo como
o participante, o dia e a hora em que foi realizada a última postagem.

Figura 17 – Exemplo e visualização de grupos nos Fóruns para Seminário Virtual.

[2]

[1]
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[3]

