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O gigante secreto do avô  

Autor:  David Litchfield 

Editor: Booksmile 

O Ratinho e o saco de praia  

Autor: [Caterpillar Books 

Editor: Impala 

Sinopse   

O ratinho vai à praia e precisa da tua ajuda 

para preparar o saco. Abre as janelas e des-

cobre tudo o que o ratinho tem de levar. Aju-

da-o a completar a lista, deslizando as abas. 

No final, testa a tua memória e confirma se 

ele levou mesmo tudo o que precisava..  

 

 

 

 

Sinopse 

Quando o avô lhe diz que existe um gigante es-

condido na sua cidade, que ajuda toda a gente 

em segredo, o Billy não acredita. Por isso, deci-

de procurá-lo. Mas quando finalmente o vê com 

os seus próprios olhos, ele fica aterrorizado! O 

que o Billy não sabe é que aquele enorme e as-

sustador gigante está prestes a ensinar-lhe uma 

importante lição..  

Sinopse  

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 fa-

zer as delícias dos mais novos..  
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O meu livro de origami de 

animais 

Editor: Girassol 
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Na savana : história com 

sons  

Autor: Irena Trevisan 

Editor: Porto Editora 

A filha de Vercingéto-

rix  

Autor: Jean-Yves Ferri 

Editor: Asa 

Sinopse  

Escoltada por dois chefes da região de Ar-

verne, uma misteriosa adolescente acaba de 

chegar à aldeia. Ela é procurada por César e 

pelos seus legionários, e há boas razões para 

isso: na aldeia, sussurra-se que o pai da visi-

tante é nada mais nada menos do que… o 

próprio Vercingétorix, o grande chefe gau-

lês outrora derrotado em Alésia!.  

 

 

  

Histórias viradas do 

avesso  

Autor:  Sónia Morais 

Santos  

Editor: Zero a Oito 

O novelo de emoções  

Autor: Elisabete Neves  

Editor: Porto Editora 

Sinopse  

O novelo de emoções desenrola-se em torno 

de uma menina que não sabe o que se passa 

com ela, pois sente algo que não consegue 

explicar. Eis que surge o seu amigo Sukha, e 

através de um novelo de lã imaginário, consti-

tuído por cinco fios de cores diferentes, to-

dos misturados, correspondendo cada um a 

uma emoção primária, vai demonstrar que o 

que ela sente são emoções  

Sinopse  

Neste livro, cabe tudo: leões cor-de-rosa, 

meninos que não gostam de jogar à bola, ma-

drastas que afinal são boas e corações elásti-

cos onde cabe o mundo inteiro! Para ler sem 

pressas, como todas as boas histórias para 

crianças..  

Sinopse  

Lê esta história encantadora e ouve os mara-

vilhosos SONS DA SAVANA que vais encon-

trar neste livro cheio de magia.  

Sinopse  

Em 1899, Elsie, uma órfã que vive nas ruas da 

Londres vitoriana, ouve falar do misterioso 

Monstro do Gelo - um mamute lanudo de 10 

000 anos, encontrado e capturado no Polo 

Norte. A curiosidade ataca e a menina faz 

tudo para saber mais sobre ele. E não tarda a 

dar de caras com a criatura, sentindo de ime-

diato um enorme afeto por ela.   

O monstro que veio do 

gelo  

Autor: David Walliams 

Editor: Porto Editora 

O Estranhão : uma mosca 

na sopa  

Autor:  Álvaro Magalhães 

Editor: Porto Editora 

Sinopse  

Fred, o Estranhão, está de volta, com novas 

peripécias. Desta vez divorcia-se dos pais, 

salva uma rapariga que não precisava de ser 

salva, acaba com a ruidosa girlsband da irmã, 

joga o "Jogo dos jogos", perde o seu espírito 

durante uma aula de Matemática e ajuda a 

avó a escapar do lar de idosos, numa arrisca-

da operação.  


