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As anedotas do Panda 

Editor: Porto Editora 

Patrulha Pata - Skye e 

Everest ao Resgate 

Editor: Nuvem de Letras 

Sinopse   

Este livro dedicado às duas cadelinhas da 

Patrulha Pata, a Skye e a Everest, promete 

muita diversão. Inclui labirintos, sequências, 

imagens para pintar, jogos de diferenças e 

até um bingo para fazer no carro ou no auto-

carro, durante as viagens mais longas. Mais 

de 120 mil exemplares vendidos em Portugal 

 

 

 

 

Sinopse 

Gostas do Panda? E de anedotas? Selecionámos 

algumas anedotas para que possas ter horas de 

gargalhadas junto dos teus amigos e família. 

Entra no mundo divertido do Panda.  

Vais ficar com a barriga a doer de tanto rir! 

Pensa Lá Bem 

de Anna Vivarelli  

Editor: Nuvem de Letras 

Sinopse   

Já reparaste na quantidade de perguntas que fazem 

parte da tua vida diariamente? Perguntas que fazes ou 

que gostarias de fazer, perguntas que ouves ou a que 

te pedem que respondas. A curiosidade e a interroga-

ção podem despertar em qualquer situação: uma con-

versa com um amigo, um comentário que nos fazem, um 

sonho que parece mais real, o desaparecimento de 

alguém de quem gostas. E, de repente, surgem dúvidas 

e hesitações. O que significa ser amigo de alguém? O 

que quer dizer «bonito»? Por que motivo sonhamos? O 

que é o tempo? O que é o medo? O que é a morte? 
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O cão que comia a chuva 

de Richard Zimler  

Editor: Porto Editora 

O Diário de um Banana 8 

de Jeff Kinney  

Editor: Booksmile 

Sinopse  

O Greg anda em maré de azar. O Rowley 

deixou-o, e arranjar novos amigos na escola 

está a ser uma tarefa complicada. Para dar a 

volta por cima, o Greg decide confiar o seu 

destino à sorte. Será que o Greg vai passar 

o resto da vida a dizer... ora bolas? 

 

 

 

 

  

Há Um Monstro no Teu 

Livro 

de Tom Fletcher  

Editor: Nuvem de Letras 

Histórias das Fadas das 

Neves  

de  Corinne Machon  

Editor: Porto Editora 

Sinopse   

As fadas das neves passam o inverno atare-

fadas: ajudam animais em apuros, preparam a 

chegada da primavera e divertem-se com os 

amigos. 

Abre o livro e descobre aventuras fantásti-

cas repletas de magia! 

Sinopse  

Um livro interativo que vai divertir muito as 

crianças! Oh, não! Um Monstro maroto inva-

diu este livro! Podes ajudar a mandá-lo embo-

ra? Um livro ilustrado, incrivelmente diverti-

do, do autor de bestsellers Tom Fletcher. 

Sinopse  

O Zé quer ser guarda-redes profissional e 

flautista mundialmente conhecido, mas quan-

do começa a regressar da escola com pisadu-

ras nos braços e a sangrar do nariz perde o 

interesse pela música e pelo desporto.  

Sinopse  

. Neste novo livro da fenomenal coleção O 

Diário de um Banana, o autor e ilustrador 

Jeff Kinney faz-nos regressar aos primór-

dios da série, com o Greg a iniciar um novo 

ano escolar e a ser confrontado com novos 

desafios que nunca imaginara ter de enfren-

tar.  

O Diário de um Banana 10 

de Jeff Kinney  

Editor: Booksmile 

Não Quero… Dar Beijinhos 

de Ana Oom  

Editor: Zero a Oito 

Sinopse  

Coleção de sucesso, que conta já com de 10 

títulos editados em Portugal, cada um é dedi-

cado a uma birra em especial. Com as histó-

rias simples e originais de cada livro desta 

coleção, as crianças vão aprender a aceitar e 

a gostar das pequenas rotinas do seu dia a 

dia, como ir dormir, tomar banho, comer a 

sopa, lavar os dentes.  


