Biblioteca Aberta
Tendo sido comemorado ontem, dia 28 de abril, o Dia Mundial da Dança a Biblioteca Escolar gostaria de
partilhar com os seus leitores esta belíssima frase da bailarina e coreógrafa egípcia Karima Mansour:
“A dança é onde a cultura é partilhada e as fronteiras caem no espaço da inclusão e união, através da
linguagem não falada da universalidade.”
https://www.cnb.pt/mensagem-do-dia-mundial-da-danca-2019

Em sequência, propomos a leitura a dois livros: História da Dança e Danças populares portuguesas.
Para os mais novos escolhemos um divertido e didático Jogo da Glória online e a coleção a A aventura
dos descobrimentos, como complemento de estudo para a disciplina de História e Geografia de Portugal do
5º ano de escolaridade.
História da Dança
José Sasportes e António Pinto Ribeiro | PDF
Imprensa Nacional - Casa da Moeda - Comissariado para a Europália 91
Sínteses da Cultura Portuguesa
Aceder em http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/arte.html
Explorar por temas
Danças populares portuguesas
Tomaz Ribas | PDF
ICALP - Colecção Biblioteca Breve - Volume 69
1982
Aceder em http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/arte.html
Explorar por autor
Jogo da Glória
Aceder em https://www.instituto-camoes.pt/activity/centro-virtual/atividades-didaticas
Explorar por Atividades Didáticas/ Aprender a brincar
A aventura dos descobrimentos
Aceder em https://www.instituto-camoes.pt/activity/centro-virtual/atividades-didaticas
Explorar por Atividades Didáticas/ Aprender a ler
Deixamos também, hoje, dia 30 de abril, véspera do Dia 1º de Maio três tributos ao trabalhador em
formatos diferentes: A obra O Capital de Karl Marx, a audição do fado Povo que Lavas no Rio, interpretado
por Amália Rodrigues e uma retrospetiva histórica sobre a celebração do 1º de Maio – Dia do Trabalhador,
ilustrada com imagens de arquivo da RTP.
O Capital Aceder em http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp Explorar por
Texto (mídia)/ Economia (Categoria)/ Karl Marx (Autor)/ O Capital (Título) e português (Idioma)
Povo que Lavas no Rio Aceder em https://www.youtube.com/watch?v=HJ-ugf0_YPg
1º de Maio – Dia do Trabalhador
trabalhador/

Aceder em https://arquivos.rtp.pt/conteudos/1o-de-maio-dia-doContinuação de boas leituras e audições
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