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Volta ao Mundo em 80 Contos 
P.V.P. 16,95 €
G-1088-001 – 9789896339203  
24 x 29,5 cm
Capa almofadada | 184 páginas

Contos Fantásticos 
P.V.P. 12,95 €
G-1097-001 – 9789896339364   
15 x 20 cm
Capa almofadada | 328 páginas

Novidades Novidades

Contos de fantasia, lendas, com fadas, bruxos  
e outros seres, de vários pontos do globo que  
nos ajudam a conhecer e a perceber as tradições 
e costumes dos povos. Uma longa e divertida 
viagem em 80 contos.

Um livro que reúne 
histórias clássicas que 
educam e emocionam 
os pequenos leitores, 
o momento da leitura 
torna-se mais divertido, 
além de ensinar valores 
e virtudes de uma forma 
simples e significativa.

Fábulas e histórias com Moral 
P.V.P. 13,50 €
G-1103-001 – 9789896339487  
20 x 26,5 cm
Capa almofadada | 174 páginas

Com este livro, as crianças 
vão divertir-se muito  
e assimilar a moral das 
fábulas de Esopo,  
La Fontaine e Samaniego, 
que passaram de geração 
em geração, mas que 
ainda hoje ensinam-nos 
a viver.

Origami de Animais  
P.V.P. 14,95 €
G-1100-001 – 9789896339418  
31 x 30 cm
Capa dura | 80 páginas

Com este livro as crianças vão divertir-se em grande, com tantos animais  
de papel que vão fazer. Papagaios, pinguins e até aquários com peixes 
coloridos, vão fazer as delícias dos mais novos.

Para as crianças 
descobrirem  
o mundo fascinante dos 
dinossauros, com uma 
maquete com 57 cm  
e é só extrair as peças  
e encaixa-las. 

Constrói o teu… sem tesoura ou cola
P.U. 9,95 €
23,5 x 31,5 cm
Capa mole – 16 páginas + 32 (maquete de dinossauro) 
G-1095-001 – 9789896339333 – Dinossauro

Para as crianças 
descobrirem o mundo 
fascinante dos tubarões, 
com uma maquete com  
57 cm e é só extrair  
as peças e encaixa-las.

Capa mole – 16 páginas + 32 (maquete de tubarão) 
G-1095-002 – 9789896339326 – Tubarão

Historinhas de Natal (6 tit.) 
PU. 1,95 €
G-1031-999 – 9789896338411  
13,5 x 18 cm | Livros cartonados
10 páginas | U.M.C. 12 unidades

Pequenas histórias de Natal para as crianças acompanharem 
tudo o que envolve a época natalícia. Desde o nascimento 
de Jesus, a lista dos presentes feita pelo Pai Natal, o teatro, 
o boneco de neve e a ceia de Natal.
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Novidades Novidades
O Corpo Humano   
P.V.P. 15,95 €
G-1102-001 – 9789896339470    
20,5 x 28 cm
Capa almofadada | 200 páginas

Este livro explica de uma forma muito visual o funcionamento básico  
do corpo humano. O leitor beneficiará de um sem fim de dados  
e curiosidades relacionados com o nosso corpo. Muitas ilustrações  
e gráficos ajudam a encontrar e a assimilar os conhecimentos.

Quantos animais habitam o nosso planeta  
e quantos segredos guardam. Muitos deles são 
revelados neste livro organizado por dias, para ler 
ao longo do ano e ficar a conhecer as maravilhas 
do mundo animal.

Curiosidades de Animais
P.V.P. 14,54 €
G-0423-003 – 9789896339494
20 x 26,5 cm
Capa almofadada – 200 páginas

Com uma deslumbrante 
diversidade de paisagens, 
desde as serras do norte 
à costa atlântica, até às 
terras do sul, Portugal 
oferece mil lugares que se 
pode visitar e uma grande 
e variada gastronomia do 
mais alto nível.

100 Receitas da Cozinha Portuguesa 
P.V.P. 14,95 €
G-1101-002 – 9789896339401
17 x 24 cm
Capa flexível – 148 páginas

Puxa e Aprende [Palavras em Inglês – Animais] 
P.V.P. 6,95 €
G-1099-001 – 9789896339395   
24 x 24 cm
Livro cartonado | 10 páginas

Um livro com tiras para as crianças 
aprenderem os nomes de animais  
em português e inglês. 

Puxa e Aprende [Como é o nosso Corpo] 
P.V.P. 6,95 €
G-1099-002 – 9789896339388    
24 x 24 cm
Livro cartonado | 10 páginas 

Um livro com tiras para as crianças aprenderem  
o corpo humano.


