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A Aranha Muito Ocupada 

de Eric Carle  

Editor: Kalandraka 

O Meu Primeiro Xilofone 

Editor: Livraria Civilização  

Editora 

Sinopse   

Os mais pequenos vão adorar aprender músi-

ca com O Meu Primeiro Xilofone. Com botões 

que correspondem a notas musicais, cada uma 

identificada com uma cor diferente, para que 

as crianças aprendam canções simples e di-

vertidas como "Na Quinta do Tio Manel" e 

"Dona Aranha", este livro musical delicioso 

proporcionará horas de animação. 

 

 

 

Sinopse 

Uma aranha começa a tecer sua teia. Ao longo 

do processo, alguns animais da quinta aparecem, 

tentando captar a sua atenção, mas ela está tão 

concentrada no seu trabalho que os ignora. Fi-

nalmente, quando termina e adormece, é possí-

vel não só apreciar a sua obra de arte, como 

também utilidade da mesma. 

Sinopse  

Ela é única! Neste livro irresistível vais encontrar mui-

tas atividades fantásticas que te vão proporcionar 

horas de diversão: - Lê uma história mágica da Maria 

Lua; - Testa os teus dotes culinários com muitas re-

ceitas saborosas; - Junta-te aos teus amigos em jogos 

divertidos; - Aprende a fazer um globo de neve; - Des-

cobre todas as dicas para aprenderes a escrever as 

tuas próprias histórias.  
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Maria Lua 

de Harriet Muncaster  

Editor: Booksmile 
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O Grande Livro dos Con-

tos de Fadas 

Editor: Booksmile 

As Corujas Bebés 

de Martin Waddell  

Editor: Fábula 

Sinopse  

Empoleiradas numa árvore do bosque, a Sa-

ra, o Pedro e o Tomás, três corujinhas be-

bés, põem-se a pensar enquanto esperam 

que a Mãe Coruja volte para casa. "As Coru-

jas Bebés" é um dos livros mais populares, 

conceituados e vendidos das últimas déca-

das no Reino Unido e já foi publicado em 

inúmeros países.  

 

 

  

O Meu Primeiro Piano 

Editor: Girassol Edições 

Porque é que Tenho de 
Dizer Por Favor e Obri-
gado? 

de Emma Waddington  

Editor: Booksmile 

Sinopse  

Este livro aborda 12 questões sobre compor-

tamento e boas maneiras, com pequenas his-

tórias desenvolvidas por dois pedopsiquiatras 

que ajudam a criar momentos de conversa 

entre adultos e crianças para discutir as mais 

diversas dúvidas colocadas pelos mais novos. 

As crianças são adoráveis, mas às vezes fa-

zem as perguntas mais inconvenientes, nas 

piores alturas!   

 

 

Sinopse  

Os pequeninos vão adorar aprender a tocar 

canções em inglês e português com O Meu 

Primeiro Piano! Um teclado colorido e fácil de 

usar, podem tocar com facilidade canções 

conhecidas e um botão que toca três melodi-

as. 

Sinopse  

Um livro com ilustrações mágicas e quatro 

contos clássicos de fadas que todas as crian-

ças conhecem e adoram. O Grande Livro dos 

Contos de Fadas é ideal para ler em voz alta 

às crianças, e transportá-las para mundos de 

fantasia e páginas cheias de cor.   

Sinopse  

Presa numa torre muito, muito alta, vive a 

Rapunzel. Ela tem uns longos cabelos doura-

dos, mas muito emaranhados! Depois de tra-

tar do cabelo da princesa, a Cati tem de ar-

ranjar uma forma de a libertar das garras da 

Bruxa malvada. Uma trança gigante? Sim, que 

bela ideia!  

A Cabeleireira Encantada  

e a Rapunzel 

de Abie Longstaff  

Editor: Booksmile 

Miraculous 

As Aventuras de La-

dybug 1 

Editor: Booksmile 

Sinopse  

Olá! Durante o dia sou a Marinette, uma miú-

da normal. Mas há uma coisa sobre mim, que 

ninguém sabe. Eu tenho um segredo… Trans-

formo-me na poderosa Ladybug! Chiu…Não 

contes a ninguém! A Aurora não foi eleita 

para ser a nova apresentadora do Canal Kids 

Plus. Desejosa de vingança, ela é akumatizada 

pelo Falcão - Traça e transforma-se na 

malévola Tempestuosa  


