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BIBLIOTECA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MEM MARTINS  
 

ATIVIDADES PREVISTAS  
 

ATIVIDADES A DESENVOLVER ATÉ FINAL DO ANO LETIVO CALENDARIZAÇÃO 

Serviço de Menus - Professores da escola 
Reunião online - 

Realizada 

À Descoberta da Biblioteca - formação de alunos utilizadores Realizada online 

À Descoberta da Biblioteca - Formação de alunos utilizadores de 
recursos digitais 

Ao longo do ano 
letivo 

Exposição comentada biblioteca/online   - O Século Cómico  Realizada 

75 ANOS da ONU Realizada - online 

Amnistia Internacional  
Realizada – 

presencial /online 
Natal na BE – logística: A BE decora o espaço interior e Realizada 

DAR BE Metodologias de Estudo. 9º, 10º, 11º 12º ano- Programa de 
Mentoria  

À distância 

Exposição de fotografia - Natureza e Arte Francisco Santos   Adiado 
Palestra Biblioteca e currículo digital: Cartografia da aprendizagem em 
ambiente de biblioteca digital – António Tomé  

Adiado sem data  

Gap Year  Adiado sem data  

Palestra Alexandre Silva – Evolução das práticas alimentares nos 
séculos XIX e XX 

Adiado  

Palestra João Morgado  24 fevereiro (4ª f)  
Palestra José Fanha  24 março (4ª feira) 
Palestra Alexandre Silva – A Peste Negra 25 março (5ª feira)  
Palestra Barbara Less Mesquita 28 abril  (4ª feira)  
Palestra Peter Fogtdal 11 maio (3ª feira)  
Media e a Constituição - Painel de debate 10 maio (2ª feira)  

Palestra com Engº Augusto Carreira – A ciência vem à escola Abril  

Ciclo de cinema documental História e Direitos Humanos  Abril Maio  

Media e a Constituição - exposição  de 7 de abril a 9 
junho 

Os Media e a Constituição - Debate com jornalistas do Diário de Notícias 13 maio  

Palestra Alexandre Silva – Sophia de Mello Breyner e Andresen Maio  

Passeio Lisboa Nazi  3 de julho (sábado) 
 

 
 

 
 
 
 
 

Campanha de prevenção 
da violência no namoro 

Concurso promovido pelo SPGL 
https://www.spgl.pt/campanha-de-prevencao-da-violencia-no-namor 



 
Caros colegas, 
Neste frio isolamento, o aconchego de duas «pérolas» publicitadas pela Revista do jornal EXPRESSO: 
Pequenos vídeos sobre os movimentos artístico da segunda metade do século XIX: https://www.musee-
orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/orsay-en-mouvements.html 
Novos olhares sobre a Guernica: https://guernica.museoreinasofia.es/#bombardeo 
Abraço e saúde 
Sérgio Quaresma 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MEM MARTINS 
Escola Secundária de Mem Martins    

 
READ ON  

Motivar os jovens para a leitura  
 

 

https://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/orsay-en-mouvements.html
https://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/orsay-en-mouvements.html
https://guernica.museoreinasofia.es/#bombardeo


 
Escola para pais.  
Tutoriais de apoio aos conteúdos escolares de 1º ciclo.   
https://www.youtube.com/channel/UCV-KXFBW4AGDQ6FPjMQKFCg 
 
 

 
 
Um principiante não é um especialista em miniatura - AUTOR: PAUL A. KIRSCHNER 
"A ideia foi refutada na década de 1970, mas ainda há uma crença generalizada de que as crianças são 
pequenos humanos que aprendem e se desenvolvem intelectualmente da mesma forma que um adulto. 
Este é um mito com consequências potencialmente graves para os sistemas educativos, pois leva a que 
não se considerem abordagens pedagógicas ajustadas à realidade. Afinal, o que nos diz a psicologia 
cognitiva sobre este tema? Será o conhecimento prévio determinante para a forma como aprendemos?" 
 https://bit.ly/3o0lyM1 
 

https://www.youtube.com/channel/UCV-KXFBW4AGDQ6FPjMQKFCg
https://bit.ly/3o0lyM1


 
 
Ler por prazer. Quem lê mais, lê melhor, ou quem lê melhor, lê mais? 
AUTOR: LUÍS QUERIDO E SANDRA FERNANDES 
"É frequente dizer-se que o gosto pela leitura é essencial para criar melhores e mais ávidos leitores. Mas 
o que nos diz a investigação científica sobre esta questão? Será o gosto inicial responsável pela boa 
leitura, ou será a fluência de leitura que desenvolve o gosto pelos livros?" 
 https://bit.ly/3qDLQFC 
 
 

 
 
“Amália, já sei quem és” 
"«Amália, já sei quem és» conta a história de vida de Amália Rodrigues. Um excerto da biografia de Amália, 
da autoria da fadista Carminho e edição da Nuvem de Letras. Uma História de AaZ sobre uma menina 
encantada que fazia saltar o coração daqueles que a ouviam cantar, para ajudar quem está a aprender a 
ler".   
https://www.youtube.com/watch?v=XMS1ErCStxU&feature=emb_logo 
 
 

https://bit.ly/3qDLQFC
https://www.youtube.com/watch?v=XMS1ErCStxU&feature=emb_logo


 
 
«Táxi», de António Torrado 
"Uma História de AaZ sobre um cachorrinho abandonado com um nome muito especial. Um conto da 
autoria de António Torrado (Edições Asa), onde o texto aparece à medida que é lido, para ajudar os mais 
pequenos com a leitura".   
https://www.youtube.com/watch?v=RIUAE_IM7Es&feature=emb_logo 
 
 

 
 
«O meu cavalo das sete cores», de António Manuel Couto Viana (Edições Asa) 
"Uma História de AaZ sobre um cavalo garrido e colorido, que era branco e acabou preto, discreto. «O 
meu cavalo das sete cores», de António Manuel Couto Viana é uma história em verso, da obra «Versos 
de Palmo e Meio» (Edições Asa)". 
https://www.youtube.com/watch?v=gSU8PpwIs4M&feature=emb_logo 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RIUAE_IM7Es&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gSU8PpwIs4M&feature=emb_logo


Estas são as Letras, História de A a Z 
" Dois poemas sobre as letras H e Q, do livro "Estas são as Letras" de Mario Castrim, ed. Caminho".   
https://www.youtube.com/watch?v=zSu_Cy9zQ_8&feature=emb_logo 
 
 

 
 

 
Lugares de encontro e de disseminação do saber e da cultura 
"A Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) estabeleceram 
parceria de forma a potenciar a articulação entre Bibliotecas Escolares e o Serviço Educativo Gulbenkian 
Descobrir.  Acesso a recursos diversos e muito interessantes". 
https://blogue.rbe.mec.pt/lugares-de-encontro-e-de-disseminacao-2404756 
 
 

 
 

O Plano Nacional de Leitura 2027 comemora o Dia Mundial da Leitura em Voz Alta com o espetáculo 
ABSURDEZ (isto não faz sentido nenhum) produzido pela ANDANTE Associação Artística, em parceria 
com o Clube de leitura em voz alta Clevinhas da EB Professor João Dias Agudo, Agrupamento de Escolas 
de Venda do Pinheiro, Mafra, que irá para o ar no dia 1 de fevereiro, às 10h30m, no Portal, Youtube e 
Facebook do PNL2027". 
Para mais informações acedam a:  
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/diamundialleituravozalta2021.html 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zSu_Cy9zQ_8&feature=emb_logo
https://blogue.rbe.mec.pt/lugares-de-encontro-e-de-disseminacao-2404756
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/diamundialleituravozalta2021.html


 
 

Formação Narrar, Improvisar e Ler em Voz alta 
encaminho informação sobre a formação em epígrafe para partilha com os colegas. 
A formação é da responsabilidade do Nextart - Centro de Formação Artística - e decorrerá inteiramente 
online. 
A primeira sessão será na sexta-feira, dia 19 de Fevereiro, às 19:30.   
A formadora é a escritora Maria Francisca Macedo. 
Eis o programa: 
https://nextart.pt/escrita/narrar-improvisar-ler/ 
 
 
 
A atividade  “Fernando Pessoa riscava os livros” pretende dar a conhecer a marginália e como a mesma 
influenciou  a escrita de Pessoa, num exercício dinâmico que incentiva o pensamento critico sobre 
diversas temáticas. 
Podem ser agendadas atividades online a partir de 26 de janeiro. 
https://www.casafernandopessoa.pt/pt/cfp  
 

 
 
 
 
ESPETÁCULOS ESTÓRIAS COM ASAS 
ANO LETIVO 2020-2021 
 
Vimos por este meio apresentar duas propostas artísticas no âmbito da celebração da Poesia: QUANTO 
TEMPO SOMOS? (M/8 - 3º e 4º anos; 2º Ciclo e 7º ano) e FERNANDO PESSOA(S) (M/14 - 9º ano e 
Ensino Secundário). 
 

https://nextart.pt/escrita/narrar-improvisar-ler/
https://www.casafernandopessoa.pt/pt/cfp


Celebrar a Poesia com o espectáculo-leitura encenada QUANTO TEMPO SOMOS? 
 
Em Quanto tempo somos? pretendemos reflectir sobre a palavra, a memória, a existência, o tempo... E o 
que é o tempo? Será ele real ou mera ilusão? O tempo que passa a correr e o tempo que teima em não 
passar! Neste espetáculo descobrimos que as abelhas não fazem anos. Nenhuma viveu um ano para o 
poder fazer... Ao contrário das tartarugas, que fazem muitos anos, mas devagarinho... Descobrimos que 
os anos que fazemos também nos fazem a nós. É de anos que somos feitos, de breve e misterioso tempo. 
Mas... de que é feito o tempo que nos faz? Quanto tempo há? Quanto tempo somos? 
 
A partir de O Brincador, de Álvaro Magalhães. 
Público-Alvo: M/8 - 1º Ciclo - 3º e 4º anos; 2º Ciclo; 7º ano 
Celebrar a Poesia com o espetáculo-leitura encenada FERNANDO PESSOA(S) (Apresentação 
presencial ou online) 
 
Em Fernando Pessoa(s) partimos da Mensagem para refletir sobre o nosso passado-presente, 
delineando caminhos para um futuro, tantas vezes incerto e nebuloso. Com este espetáculo pretendemos 
descobrir a mensagem da Mensagem, num permanente diálogo com os nossos dias. 
Através da obra pessoana, do diálogo entre heterónimos, de cartas de amor, refletimos sobre a 
inquietação, o inconformismo, o sonho e a realidade, a busca e a mudança, temas tão próprios da 
condição humana e tão presentes na obra de Pessoa. 
A seleção de textos, a música, a dramaturgia e encenação foram concebidas de forma a promover uma 
aproximação à obra de Pessoa. O espaço cénico e o ambiente sonoro são construídos a partir da 
reutilização de objetos de uso quotidiano, que adquirem, desta forma, novas funções. As novas 
tecnologias são colocadas ao serviço da criação artística, valorizando as suas potencialidades criativas. 
 
A partir de Mensagem e outros textos de Fernando Pessoa. 
Público-Alvo: M/14 - 9º ano e Ensino Secundário 
Espetáculo disponível para apresentação presencial ou online. 
  
 Para 
envio de 

orçamento agradecemos indicação do(s) espetáculo(s), número de alunos e local de apresentação. 

- ESPETÁCULOS ESTÓRIAS COM ASAS - 
ANO LETIVO 2020-2021 

 
ESPETÁCULO 

 
CLASSIFICAÇÃO 
ETÁRIA  

 
PÚBLICO-ALVO 

 
DATAS 
COMEMORATIVAS 

 
ESTÓRIAS A 3 
DIMENSÕES 

 
M/6 

 
1ºCICLO E 2º 
CICLO 

 
SÃO MARTINHO 

 
VIAGEM DE NATAL 

 
M/6 

 
1º CICLO e 2º 
CICLO 

 
NATAL 

 
QUANTO TEMPO 
SOMOS? 

 
M/8 
  

 
1º CICLO – 3º E 
4º ANOS; 2º 
CICLO; 3º 
CICLO – 7º ANO 

 
 
MÊS DA POESIA 

 
FERNANDO PESSOA(S) 

 
 
M/14 

 
3º CICLO – 9º 
ANO E ENSINO 
SECUNDÁRIO 

 
 
MÊS DA POESIA 

 
ERA UMA VEZ UM PAÍS 
A PRETO E BRANCO: 
ESTÓRIAS DE ABRIL 

 
 
M/6 

 
 
1º CICLO E 2º 
CICLO 

 
 
25 DE ABRIL 

 
MEMÓRIAS DE ABRIL 

 
M/12 

3º CICLO E 
ENSINO 
SECUNDÁRIO 

 
25 DE ABRIL  



Enviamos em anexo o dossiê, com informação detalhada sobre o trabalho que desenvolvemos 
em Estórias com Asas e os espectáculos/oficinas de criação artística disponíveis. 
Assumimos o compromisso de, em conjunto com a equipa do espaço de acolhimento, assegurar o 
cumprimento das normas de segurança sanitária definidas pela DGS, antes, durante e após a 
apresentação dos espectáculos.   
Aguardamos a vossa resposta e estamos ao dispor para qualquer informação adicional. 
Com os melhores cumprimentos, 
Lita Pedreira 
963151151 
Estórias com Asas 
CONTACTOS: 
Telefones - 963 151 151; 961 964 323 
E-mail - estorias.com.asas@gmail.com; estorias.com.asas2@gmail.com 
Facebook - facebook.com/estoriascomasas     Instagram - estorias.com.asas 
 
  

 
 
A nova temporada do maat, com abertura na primavera de 2021, lança uma transformação estrutural das 
suas exposições e programas públicos, bem como da utilização do próprio edifício. 
  
Com agendas de investigação a longo prazo e propostas de curadoria de uma lista internacional de 
profissionais de diversas geografias, o museu pretende trazer para o centro do palco temas prementes 
relativos ao nosso futuro coletivo, investigando as complexidades dos princípios sociais, ambientais e 
geopolíticos que definem a nossa era atual. 
  
As exposições habitarão o espaço do museu de forma diferente a cada novo projeto, com plantas 
dinâmicas de apropriações espaciais concebidas para desencadear novas experiências narrativas e 
ressonâncias conceptuais entre diferentes espetáculos e comissões especiais. 
  
O programa de longo prazo maat Explorations inclui exposições, programas públicos e laboratórios e 
dedica-se a abordar os enredos da ciência ambiental, do conhecimento tecnológico e dos estudos 
humanos com as visões e a investigação extraída dos campos do design e das artes visuais em geral, 
numa extensão interdisciplinar. 
  
Convidamo-lo a saber mais sobre as próximas exposições nas nossas plataformas digitais e nos nossos 
canais de redes sociais 
  
www.maat.pt 
www.ext.maat.pt 
@maatmuseum 
  
→ Circuito Central Elétrica - Uma visita à exposição permanente da Central Tejo, ao longo da qual se 
conta a história desta antiga fábrica da eletricidade, construída no início do século XX, bem como a 
evolução da eletricidade até às energias renováveis. 
Palavras Chave-: Energia; Fábrica; Tecnologia; Património Industrial 
  
→ “AQUARIA – Ou a ilusão de um mar fechado” com curadoria de Angela Rui. esta exposição reflete 
sobre possibilidades e novas questões que o repensar da nossa relação com o mundo marinho poderia 
enfrentar. A ideia moderna de viver fora da Natureza tornou-se hoje um paradigma a desconstruir. O 
percurso desenrola-se através de 11 instalações - apresentando igualmente muitas formas de examinar 
a interligação com a vida aquática, apresentando obras de artistas, designers, cineastas, compositores e 
investigadores: 
Palavras Chave-: Natureza encenada; Oceano; Aquário 

http://facebook.com/estoriascomasas
http://www.maat.pt/
http://www.ext.maat.pt/


  
→ “X não é um País Pequeno – Desvendar a Era Pós-Global” é uma exposição com curadoria de Aric 
Chen com Martina Muzi esta exposição inclui 9 projetos recentemente criados por profissionais 
internacionais que trabalham em design, arquitetura e arte. Explora a nossa atual condição pós-global, 
observando em diferentes escalas - territórios, cidades, infraestruturas, plataformas, corpos, objetos - os 
processos de desglobalização e realinhamento geopolítico que, em muitos casos, foram acelerados e 
distorcidos em ciclos de fluxo e revisão em rápida evolução durante a atual pandemia. 
Palavras-Chave: Geopolítica, Fronteiras; Desglobalização 
  
→ “Earth Bits – Sentir o Planeta” é uma exposição data-driven desenvolvida pelo estúdio de design 
dotdotdot.  Uma viagem sem precedentes impulsionada por dados apresentados através de wallpapers 
gráficos e digitais, vídeos animados e uma estação interativa que desempacotam e comparam, emissões 
relevantes de CO2 e GEE e os seus efeitos aniquiladores na vida do planeta. O visitante poderá interagir 
diretamente com os controladores para visualizar e assim compreender as implicações diretas das suas 
escolhas enquanto indivíduo e como membro de uma comunidade planetária 
Palavras Chave: Ambiente; Reciclagem; Data-Driven 
  
Se não pretender receber mais informações nossas sobre a programação do museu dedicada às escolas, 
agradecemos que responda a este mail com a seguinte frase : Não quero receber mais informação vossa. 
  
Cordialmente, 
Equipa Serviço Visitante | Visitor Service 
 
MAAT | Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia | Museum of Art, Architecture and Technology 
Fundação EDP | Av. Brasília, Central Tejo | 1300-598 Lisboa | www.maat.pt 
  
maat’s new digital space | maat ext. (extended) | ext.maat.pt 
visitar.maat@edp.pt  
 

http://www.maat.pt/
https://ext.maat.pt/
mailto:visitar.maat@edp.pt


 
 
 

 
 Caro/a Professor/a, 
  
Antes de mais, relembramos que, hoje, dia 05, às 
17h00, será apresentado o Projeto PISA nas Escolas, uma 
ferramenta que oferece à escola informação preciosa. 
Contaremos com Gonçalo Xufre. Se ainda não se 
inscreveu, convidamo-lo de novo: 
Link de inscrição: https://forms.gle/cE3h6m8fsHf2QdPw7 
Na próxima semana, o E@D regressa às nossas escolas. 
Assim, continuaremos com uma agenda repleta de 
sessões, na expectativa de que estas vos possam ajudar 
neste novo momento do ano letivo. 
Teremos 10 sessões de formação. De manhã, as 
ferramentas e plataformas que vos poderão ser tão úteis 
nesta fase e, à tarde, teremos temas mais abrangentes 
com um foco especial na comunicação.  

  
2ª feira – dia 8 
  
11h – ClassDojo – plataforma que conecta a escola, as famílias e os alunos do 1ºciclo. 
Link de inscrição: https://forms.gle/BvJWenZq4Aev62rA8 
  

https://forms.gle/cE3h6m8fsHf2QdPw7
https://forms.gle/BvJWenZq4Aev62rA8


17h – ChildDiary – portefólios digitais –  Uma ferramenta de trabalho digital, em tempo de E@D, para o 
Pré Escolar. Com Vanessa Biléu. 
Link de inscrição: https://forms.gle/aBLsrS17Uevn2vHs9 
  
3ª feira – dia 9 
 
11h – Plataforma Mentimeter – Aprender através  de quizzes, de forma divertida e interativa. 
Link de inscrição: https://forms.gle/7HSuqJaCcYU5kNtx7 
  
17h – Comunicação Consciente – Clara Silva – Esta é uma área emergente e tão importante numa fase 
em que a empatia e a compreensão do outro são tão importantes. 
Link de inscrição: https://forms.gle/Q4G9v7K5miZm8vxe7 
  
4ª feira – dia 10 
  
11h - Plataforma Zoom – mais que um espaço de comunicação online, esta pode, também, ser uma 
ferramenta de interação. 
Link de inscrição: https://forms.gle/WsCGPvDiSoU9uXFf8 
  
17h – Competências Socioemocionais no E@D – A sua importância na aprendizagem. 
Link de inscrição: https://forms.gle/eVSHtb7BzHdaXKCk8 
  
5ª feira – dia 11 
 
 11h – Kahoot – Como trazer o jogo e a interação para a sala de aula. 
Link de inscrição: https://forms.gle/pSwhdYko9M4gAAVa9 
  
17h – Comunicação com jovens e adolescentes dos 12 aos 18 anos. Os códigos de comunicação, a 
empatia e a compreensão mútua. 
Link de inscrição: https://forms.gle/Pdwb5qh3bRyygYjd7 
  
6ª feira – dia 12 
 
11h – EdPuzzle – Para trabalhar conteúdos educativos de uma forma original. 
Link de inscrição: https://forms.gle/4QefTUR9Ni6XVor59 
  
17h – Mindfullness na escola -  O Mindfulness contribui para reduzir os níveis de stress e melhorar a 
capacidade de regulação emocional. 
Link de inscrição: https://forms.gle/tHtonV7VUNvRWiQX6 
  
Relembramos que continuamos com os nossos consultórios de apoio ao Google Classroom e ao 
Microsoft Teams; espaços para apoio e esclarecimento de dúvidas. 
  
2ª feira – 18h00 – apoio Google Classroom - https://forms.gle/xkbBMDBpS9BwUePLA 
5ª feira – 18h00 – Apoio Microsoft Teams - https://forms.gle/ASu9xtVMU77yhT8M8 
  
 
 
OUTRAS PARTILHAS E EVENTOS A RETER 
 
Dia da Internet + segura 2021 
No mês de fevereiro, celebra-se o Dia da Internet Mais Segura (9 de fevereiro de 2021). À semelhança 
dos anos letivos anteriores, a Direção-Geral da Educação, através do Centro de Sensibilização 
SeguraNet, convida todos os Agrupamentos de Escolas/Escolas não Agrupadas a promoverem 
atividades no âmbito da Cidadania Digital, durante o próximo mês de fevereiro. 
A Seguranet disponibiliza sugestões de atividades e recursos de apoio e convida as escolas 
a registarem-se para poder dar visibilidade às ações promovidas. 
https://www.rbe.mec.pt/np4/2686.html 
 
 

https://forms.gle/aBLsrS17Uevn2vHs9
https://forms.gle/7HSuqJaCcYU5kNtx7
https://forms.gle/Q4G9v7K5miZm8vxe7
https://forms.gle/WsCGPvDiSoU9uXFf8
https://forms.gle/eVSHtb7BzHdaXKCk8
https://forms.gle/pSwhdYko9M4gAAVa9
https://forms.gle/Pdwb5qh3bRyygYjd7
https://forms.gle/4QefTUR9Ni6XVor59
https://forms.gle/tHtonV7VUNvRWiQX6
https://forms.gle/xkbBMDBpS9BwUePLA
https://forms.gle/ASu9xtVMU77yhT8M8
https://www.dge.mec.pt/
https://www.seguranet.pt/
https://www.seguranet.pt/
https://www.seguranet.pt/fevereiro2021/sugestoes-de-atividades
https://www.seguranet.pt/fevereiro2021/recursos-de-apoio
https://www.seguranet.pt/fevereiro2021/user/register
https://www.rbe.mec.pt/np4/2686.html


Webinar: Sexualidade e comportamentos de risco online.  
Dia 9 de fevereiro. Participação gratuita. Com este evento online celebra-se o Dia da Internet mais 
Segura. Consulte o programa na página do Centro Internet Segura. 
https://bit.ly/3qdls5L 
 
Virtual Literature Circles Create a Safe Space for Students 
Os círculos literários virtuais ajudam a criar um espaço seguro para os alunos relacionarem as suas 
experiências com os textos. 
https://edut.to/3aKDFkn 
 
Keeping Story Time Alive in the Pandemic 
Durante o confinamento, devido à pandemia, os canais virtuais permitem contar histórias aos mais 
novos, envolver os pais e promover um sentido de comunidade, inspirando otimismo e resiliência. 
https://edut.to/3cZCpfQ 
 
Infraestruturas de Ciência Aberta na Europa 
Existe uma infraestrutura de Ciência Aberta, fiável, profissional e colaborativa, na Europa? Este estudo 
responde a esta questão. Infelizmente, das 353 respostas ao inquérito que o sustenta, apenas uma 
proveio de uma instituição portuguesa. 
https://blogue.rbe.mec.pt/infraestruturas-de-ciencia-aberta-na-2410434 
 
 
Proposta da Livraria Hipopomatos na Lua - O livro dos segredos! 
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