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A Mina dos Livros: Saindo numa Exploração

O Dr. Seuss escreveu, “Quanto mais você ler, mais coisas vai saber. Quanto mais você aprender, mais lugares vai conhecer.” E você? Gostaria de explorar um país ou cultura diferente? Ou talvez você gostasse de voltar no tempo para os dias dos gladiadores de Roma, ou do primeiríssimo espetáculo Olímpico na Grécia, ou passar um dia dentro dos muros da Cidade Proibida da China durante a dinastia Ming? Agora é a sua chance! Simplesmente vá até à biblioteca mais próxima e encontre um livro que fale sobre o país, cultura, e época da sua escolha. 
(Obs. para os pais: Para obter informações sobre onde encontrar livros infantis online, procure Livros e Clássicos Infantis Online.) 

Muitas vezes biografias das vidas de missionários contêm ótimas descrições de como era a cultura da época. Alguns romances históricos e outras boas obras de ficção retratam a cultura de um país, assim como os costumes e etiqueta próprios do lugar. Livros são uma excelente forma de se ter um vislumbre de como o povo de um certo lugar pensa e vive. 

Após escolher e ler um livro que retrata a cultura e a época pela qual se interessa, escreva ou digite sua resposta à pergunta, “O que aprendi sobre a cultura de [coloque aqui o nome do lugar/cultura sobre o qual estava lendo]?” Ou faça um desenho ilustrando algo que você aprendeu sobre a cultura da qual leu. Não se esqueça de anotar o livro ou artigo que leu, e envie com o seu nome e idade.
	
Todos que responderem à pergunta “o que aprendi”, ou fizerem uma ilustração para esta mina dos livros, vão ter seu nome em destaque! Esta mina dos livros termina no dia 23 de agosto. Boa leitura e exploração!
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