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Vem conhecer a Vampirina 

Editor: Dom Quixote 

O melhor cachorro bom-

beiro 

Editor: Nuvem de letras 

Sinopse   

O Marshall quer ganhar o troféu para o cão 

bombeiro mais rápido, mas não está muito 

confiante. Ainda bem que a Patrulha Pata 

está lá para ajudar! Será que o Marshall con-

segue ser mais rápido que um raio e levar o 

prémio para casa?.  

 

 

 

 

Sinopse 

Vem conhecer a Vampirina! E vais descobrir 

como é ser uma miúda vampiresca a viver num 

mundo de humanos!.  

 

Sinopse  

Que sombra é esta? Será uma praga maldita? Será um 

amigo? Ou ambas as coisas? A sombra segue Jorge 

para onde quer que vá, de um passeio pela rua a uma 

pescaria em Coney Island O cão de Jorge, com o seu 

longo nariz de crocodilo, ajuda- o a ver a sombra como 

uma amiga em potência enquanto nos faz rir a bandei-

ras despregadas..  
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O Jorge e a sombra  

Autor: Davide Cali 

Editor: Harperkids  
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Rato Picado 

Autor: David Walliams 

Editor: Porto Editora 

Dlim Dlão, é a Patrulha 

Pata!  

Autor: Erin Rose Wage 

Editor: PJ Kids 

Sinopse  

Bate de porta em porta com o Rocky e os 

cachorros! Ajuda-os a reciclar… e a ajudar 

os habitantes da Baía da Aventura!.  

 

 

 

 

 

  

Maria Lua : o meu diário 

vampitástico 

Autor:  Harriet Mun-

caster 

Editor: Booksmile  

O monstro das cores vai 
à escola  

Autor: Anna Llenas 

Editor: Nuvem de Letras 

Sinopse  

O Monstro das Cores está um bocadinho ner-

voso. Hoje é o seu primeiro dia de escola e 

não faz ideia do que isso seja. Não tenhas 

medo, Monstro! Esperam-te muitas aventuras 

e muitos novos amigos..  

Sinopse  

A mãe da maria lua é uma fada e o pai é um 

vampiro, e ela é uma mistura muito especial 

dos dois. Tens nas tuas mãos o diário mais 

brilhante de sempre! Aqui podes registar 

todos os momentos especiais da tua vida e 

anotar tudo aquilo que é importante para ti.  

Sinopse  

Aviso! Este livro está infestado de ratos! A 

Zoe é uma rapariga infeliz. A madrasta dela é 

tão preguiçosa que tem de ser ela a limpar-

lhe o nariz. O fanfarrão da escola está sem-

pre a cuspir-lhe no cabelo. Mas o pior é que 

Burt, o vendedor de hambúrgueres cego, 

quer roubar-lhe o rato de estimação.  

Sinopse  

A Masha é muito gulosa Esta manhã, a Masha 

aparece em casa do Urso para tomar o peque-

no-almoço. Mas a gulosa não se contenta com 

leite e cereais. O que será que a menina 

quer?.  

A Masha é muito gulosa 

Editor: Nuvem de Letras 

Como tomar conta de um 

avô 

Autor: Jean Reagan 

Editor: Booksmile,  

Sinopse  

Neste livro, vais encontrar dicas essenciais 

para aprenderes a tomar conta do teu avô, 

incluindo: Como brincar com um avô (podem 

construir uma gruta de piratas, por exemplo); 

Coisas para fazer durante um passeio (quer 

chova ou faça sol); Os petiscos que um avô 

adora. Da próxima vez que o teu avô tocar à 

campainha, vais estar mais do que preparado 

para ocupar o vosso tempo.  

 


