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Os lobos que vieram jantar  

Autor: Steve Smallman  

Editor: Minutos de Leitura 

As galochas douradas da 

Peppa 

Editor: Bertrand 

Sinopse   

Chegou o dia do Grande Concurso do Salto 

para a Poça, mas alguém roubou as galochas 

douradas da Peppa e ela não pode participar. 

A Peppa tem de as encontrar – e depressa….  

 

 

 

 

 

Sinopse 

Um livro genial sobre a quebra de barreiras e o 

desafio a estereótipos. De um lado, uma ovelhi-

nha e quatro lobos esfomeados. Do outro, alguns 

destemidos animais do bosque que querem sal-

var o dia: "Oh, não! Os lobos vão devorá-la!”… Só 

que às vezes as coisas não são bem aquilo que 

parecem…  

 

Sinopse  

O senhor e a senhora Toca não conseguem arranjar um 

babysitter. Ninguém quer tomar conta dos seus sete 

lindos coelhinhos. Ninguém, quer dizer, exceto…. O 

Urso. Mas será que este Urso serve para babysitter?.  
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Este urso não dá para 

babysitter  

Autor: Ruth Quayle 

Editor: Edicare 
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Clube Unicórnio  

Autor: Suzy Senior 

Editor: Minutos de Leitura 

A fada Melodia 

Editor: Civilização 

Sinopse  

A fada Melodia sonha ser uma estrela pop. 

Será que o novo concurso de talentos é a 

sua oportunidade? Anima o palco com a fada 

Melodia e as suas amigas fadas nesta aven-

tura mágica. Uma história mágica com bri-

lhos em todas as páginas..  

 

 

 

  

Histórias de adormecer 

para raparigas rebeldes  

Autor:  Francesca Ca-

vallo 

Editor: Nuvem de Tinta 

O Bando das Cavernas : 

aventuras radicais  

Autor: Nuno Caravela 

Editor: Booksmile 

Sinopse  

Estes livros, vindos dos confins dos tempo, 

estão cheios de aventuras e vão provocar 

muitas gargalhadas. Eles são o Bando das 

Cavernas! As crianças vão divertir-se com as 

suas peripécias, enquanto eles viajam no ma-

mute escolar, têm uma aula louca com o pro-

fessor Pi, e vivem uma aventura alucinantes e 

radicais no Vale dos Rochedos, com pinturas 

rupestres e muitas vespas-falcão à mistura..  

Sinopse  

Depois de o primeiro volume de "Histórias de 

Adormecer Para Raparigas Rebeldes" ter 

embalado mais de um milhão de pessoas, as 

autoras Francesca Cavallo e Elena Favilli dão-

nos a conhecer cem novas histórias de mulhe-

res extraordinárias cujas vidas imprimiram 

no mundo uma marca de coragem, iniciativa e 

irreverência.  

Sinopse  

Uma história divertida e galopante, perfeita 

para fãs de unicórnios! A Rita fundou um clu-

be de fãs de unicórnios!? Vai ter bolos delici-

osos, pinturas e até prémios para ganhar. 

Ah... parece estar um Unicórnio verdadeiro 

ali em cima, na casa da árvore! Está na hora 

de um pouco de magia, por isso, junta-te à 

festa!.  

Sinopse  

Graças à varinha mágica, ao sobrevoarem um 

castelo, a Mimi e o Rogério recuam no tempo 

a aterram em tempos mediavais. E chegam 

precisamente em dia de torneio e de tiro com 

arco! Entre competições e banquetes, a Mimi 

e o Rogério percebem que vão precisar de 

magia para dar uma lição ao cavaleiro malva-

do...  

Mimi e Rogério e o cava-

leiro malvado  

Autor: Valerie Thomas 

Editor: Gradiva 

Mimi e Rogério e o Ano 

Novo Chinês 

Autor: Valerie Thomas 

Editor: Gradiva 

Sinopse  

A Mimi e o Rogério organizaram uma festa de 

Ano Novo chinês! A varinha magica da Mimi 

traz brilho e diversão a ocasião, mas quando 

o Rogério desaparece mesmo antes de o fogo 

de artificio ter início, tudo entra em rebuli-

ço..  


