MODELO DO WORD

Nosso boletim informativo de família
Eventos especiais
na vida da sua
família
• Adicionar um ponto
alto da vida da sua
família

Legenda
descrevendo
imagem ou
elemento gráfico.

Boas Festas da nossa família para a sua!
A finalidade de um boletim informativo
de Natal é manter amigos e familiares
atualizados sobre os eventos ocorridos
na vida da sua família e compartilhar
mensagens de boas festas à distância.
As Festas são uma ótima época para
contar sobre as experiências do ano
que passou e desejar votos afetuosos
para o ano que está entrando.
Quando você envia um boletim
informativo de Festas, pode deixar que

Como começar
Escrever um boletim informativo de
família também pode ser uma
atividade divertida de se realizar junto.
Você pode fazer com que todos se
sintam incluídos e especiais enquanto
relaciona os eventos que
compartilharam.
Primeiro, sente-se e fale sobre as coisas
mais importantes que aconteceram no
ano que passou. Pense em quem lerá
o boletim. Sobre o que seus amigos ou
familiares mais distantes mais gostam
de ouvir?

cada membro da família escreva seus
próprios artigos ou histórias. Também
pode incluir retratos de família ou
fotografias de férias em família. Pense
no que você diria a seus familiares e
amigos se pudesse vê-los.

The purpose of a holiday newsletter is
to keep friends and family updated on
the events in your family’s life and
share holiday greetings across the
miles. The holidays are a good time to
tell about your experiences from the
past year, and express warm wishes for
the year to come.
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TUDO SOBRE A DENGUE

A dengue é uma
doença grave e
que pode matar.

A dengue é uma
doença grave e
que pode matar.
Alguns sintomas
são: Febre alta,
dor de cabeça,
dor atrás dos
olhos.
Explore o Site da
Dengue e
aprenda tudo
sobre a epidemia
e como fazer a
prevenção.

TRANSMISSÃO DA DENGUE
A dengue é transmitida pelo
mosquito Aedes Aegypti
infectado. O mosquito se
reproduz em água parada e
para prevenir não podemos
deixar água acumular
A melhor forma de se evitar
a dengue é combater os
focos de acúmulo de água,

SINTOMAS DA DENGUE
Dengue Clássica
 Febre alta com início
súbito.
 Forte dor de cabeça.
 Dor atrás dos olhos.
 Perda do paladar e
apetite.
 Manchas e erupções na
pele semelhantes ao
sarampo.
 Náuseas e vômitos·

locais propícios para a
criação do mosquito
transmissor da doença. Para
isso, é importante não
acumular água em latas,
embalagens, copos
plásticos, tampinhas de
refrigerantes, pneus velhos,
vasinhos de plantas, jarros de
flores, garrafas, caixas
d´água, tambores, latões,
cisternas, sacos plásticos e
lixeiras, entre outros..
Dengue Hemorrágica

dengue, o Aedes aegypti, foi
introduzido na América do Sul
através de barcos (navios
negreiros) provenientes da
África, no periodo período
colonial, junto com os escravos.
Houve casos em que os barcos
ficaram com a tripulação tão
reduzida que passaram a vagar
pelos mares, constituindo os
"navios-fantasmas"

 Os sintomas da dengue
hemorrágica são os
mesmos da dengue
comum.
 Dores abdominais fortes
e contínuas.
 Sangramento pelo nariz,
boca e gengivas.

 Tonturas.

 Mais Manchas vermelhas
na pele.

 Extremo cansaço.

 Dificuldade respiratória.

 Moleza e dor no corpo.

 Mais Perda de
consciência.

 Muitas dores nos ossos e
articulações.

O mosquito transmissor da

 Pulso rápido e fraco e
dificuldade respiratória.

A prevenção é a única
arma contra a doença.

http://www.dengue.org.br/dengue_prevenir.html

O primeiro cartaz é um modelo do Word.
O segundo é um cartaz modificado pelo aluno onde foram trocados as textos e as
imagens.
O professor passa uma lista de SITES confiáveis para a pesquisa.
O aluno abre o Word, clica em novo procura um modelo que lhe agrade e troca as
informações e imagens.

Nome do amigo
Endereço
Cidade, Estado CEP

Natal de 2004 Volume 1, Questão 1 O nome da sua família 5555-0193

