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A Texuguinha vai para a 

cama 

Editor: Girassol 

Cucu com sons!  

Autor: Dawn Sirett  

Editor : Texto Editores 

Sinopse   

Procura os veículos atrás das abas e ouve os 

seus sons engraçados! Horas de diversão com 

os sons dos veículos! Muitas surpresas para 

descobrir! Brincadeiras interativas que pro-

movem o desenvolvimento dos bebés!.  

 

 

 

 

 

Sinopse 

Beijinhos e abraços para todos! Divirta-se com 

o seu filho lendo estes livros interativos com 

fantoches de dedo. AS crianças vão adorar es-

tas personagens simpáticas e histórias amoro-

sas..  

Sinopse  

Será verdade que o nosso mundo esteve em tempos 

infestado de gigantes? A verdade é que esses seres 

de forma humana mas de dimensões descomunais es-

tão presentes nas lendas de todas as culturas. Luta-

ram contra heróis, aterrorizaram e arrasaram aldeias 

inteiras, habitaram castelos e reinos fantásticos e 

desafiaram a inteligência dos homens.  
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O Grande Livro dos Gi-
gantes 

Editor: Didáctica Editora 
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Uma História de Dedos 

Autor: Luísa Ducla Soares  

Editor: Porto Editora 

Dez Pequenos Piratas 

Autor: Mike Brown-

low  

Sinopse  

Dez pequenos piratas navegam pelo mar. 

Que coisas estranhas irão encontrar? Tem-

pestades e monstros de assustar! Estás 

preparado? As crianças vão adorar explorar 

os números com esta história divertida so-

bre dez pequenos piratas, contada em lenga-

lenga e a rimar, onde não faltam pormenores 

para encontrar e contar em cada página..  

 

 

  

Paw Patrol o resgate dos 

animais  

Autor: Emily Skwish  

Editor: Pi Kids 

Pippi Sobe a Bordo 

de Astrid Lindgren  

Editor: Relógio D'Água 

Sinopse  

«Se um forasteiro viesse à cidadezinha sueca 

e um dia calhasse passar por um certo lugar 

dos arredores, veria a Casa Villekulla. A casa 

não tem muito que se veja: é mais uma casa 

velha, a cair, no meio dum jardim cheio de 

ervas daninhas, mas o forasteiro talvez pu-

desse parar e perguntar-se quem vivia ali e 

por que razão estava um cavalo no alpendre.».  

Sinopse  

Piu-piu! Miau! Peep-peep! Há animais para 

resgatar na Baía da Aventura. Ajuda a Patru-

lha Pata a salvar o dia! .  

Sinopse  

Os dedos são os nossos grandes amigos, sem-

pre prontos para novas descobertas, brinca-

deiras e trabalhos. Vamos chamá-los pelos 

seus nomes: Mindinho, Seu-Vizinho, Pai de 

Todos, Fura-Bolos, Mata-Piolhos. Vamos fa-

zer com eles uma estrela de cinco pontas, 

vamos viver com eles inesperadas aventuras.  

Sinopse  

O lobo mau acorda na sua caverna, e boceja! 

E depois ainda rosna! Ele uiva, rosna, urra, 

resmunga... Será que ele precisa de beiji-

nhos? Um livro-fantoche, com fantoche de 

dedo integrado, ideal para crianças bem pe-

queninas e que convida os leitores (as crian-

ças ou os pais) a encenarem a história com as 

suas próprias mãos.  

Os Beijinhos do Lobo Mau 

Autor: Jean Leroy  

Editor: Booksmile 

Coelhinho Atarefado 

Editor: Livraria Civiliza-

ção Editora 

Sinopse  

Torna a aprendizagem divertida com sons 

interativos. As crianças vão adorar premir os 

botões e ouvir os sons! Grande diversão com 

Botões Grandes para Mãos Pequenas!.  

 


