LIVROS

FOTO

INFANTIS E JUVENIS
NOME

DESCRIÇÃO

Joana, Come a
Papa

As divertidas canções de José Barata-Moura
estão de volta para te contar histórias e
ensinar muitas coisas novas. Vais gostar de
aprender as letras, os números, as notas e as
cores; vais conhecer mais amigos e descobrir
as suas aventuras; e vais também poder
tocar as melodias das canções.

A Escola dos
Disparates

Na Escola dos Disparates é proibido ter juízo!
E o que não falta é uma boa dose de humor e
criatividade. Com zumbigas e fumarras, gatas
birralheiras e outros protagonistas únicos,
vais passar bons momentos de leitura!

13,21€ + IVA (6%)

11,32€ + IVA (6%)

22,17€ + IVA (6%)

Pelo caminho das
fadas

Da autoria de Luísa Barreto, trata-se de uma
obra de maravilhosa sensibilidade, em que a
mais delicada poesia se entrelaça com
encantadoras pinturas (em todas as páginas
do livro), numa edição de excelente
qualidade gráfica, através da qual se revela o
mundo subtil dos anjos, das fadas, dos
gnomos, dos duendes, das ondinas, das
salamandras, dos silfos...Sendo um livro para
todas as idades, abrange, nomeadamente, o
universo infantil e juvenil e, em todos os
casos, constitui um irrecusável convite ao
despertar da Criança Divina que habita
dentro de todos nós.

Edipsico, Lda - Praceta da Rasa, 57 Vila Nova de Gaia – Telf: 22 7150850/91 4780123

Poesia para todo o
ano

14,06€ + IVA (6%)

Volta ao Mundo
em 40 Canções
(Livro + CD)

Esta antologia, dirigida especialmente a
crianças do 1.° Ciclo do Ensino Básico, é
certamente uma bela iniciação à poesia e
constitui um apoio para professores e
encarregados de educação. Inclui poemas de
todos os livros presentes nas Metas
Curriculares de Português para este nível de
ensino e muitos dos que figuram no Plano
Nacional de Leitura. Através dos mais
reconhecidos poetas
do passado e
contemporâneos,
abrange
temáticas
abordadas nos quatro primeiros anos de
escolaridade, procurando estimular o prazer
de ler e o gosto pela poesia e pela língua
portuguesa.

Este Livro/CD é uma viagem por 40 países,
com 40 sugestões de atividades plásticas
muito simples e divertidas em que
educadores e crianças vão adorar partilhar. A cada país corresponde uma canção
tradicional (40 canções) e uma atividade
característica do mesmo. - Um Cartaz com o
Planisfério + etiquetas para se ir completando
à medida que se vai explorando o conteúdo
da obra. - Mapas pormenorizados dos
Continentes com informação de interesse
geográfico e curiosidades.

14,15€ + IVA (6%)
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