Catálogo Livros
Crocodilo e Girafa
Este livro aborda temáticas fundamentais para o desenvolvimento da
criança tais como aceitação das diferenças, tolerância à frustração, regras
de convivência em grupo; o respeito pelos outros, a superação das suas
próprias dificuldades.
O livro aborda de forma lúdica que apesar das diferenças entre eles,
formam uma boa equipa, capaz de superar as dificuldades que possam
surgir.
Editora: Kalandraka REF: LB02
PVP: 15.40 euros (IVA incluído)

Meditação para Crianças – CD incluído
Este livro ajuda pais e educadores a estimular o crescimento e a criatividade
das crianças através de exercícios que podem ser feitos em casa ou na
escola. A meditação ajuda a optimizar o foco da atenção e a encontrar
saídas mais sábias e criativas.
“O interior da criança é autêntico, proporcionando momentos de sabedoria
para quem está atento”
Editora: Pregaminho REF: LB 18
PVP: 18.15 euros (IVA incluído)

Eu e a minha Mamã
Esta história aborda a temática dos afectos/ligação entre mães e filhos.
Sinopse: A Mamã do Urso Bebé é esperta e habilidosa! Sabe fazer tudo:
rugir, patinar e nadar como um peixe, e nem sequer tem medo do escuro...
Um presente perfeito para o Dia da Mãe
Editora: Minutos de Leitura REF: LB13 PVP: 13,20 euros (IVA incluído)

Todos Zangados!
Esta história aborda a temática da brincadeira, da negociação e
compromisso.
Sinopse: Um Pequeno Corvo está zangado! A Ovelha convidou‐o para uma
festa em sua casa, onde todos os amigos passariam a noite. Ela prometeu
que ele poderia decidir ao que iriam brincar. Mas, quando chega a casa da
amiga, apercebe‐se que ela tinha prometido exatamente o mesmo a todos
os outros! Todos queriam brincar a coisas diferentes e a confusão depressa
se instalou... ficaram todos zangados!
Editora: Minutos de Leitura REF: LB08
PVP: 12 euros (IVA incluído)
Brincadeiras para Bebés
Ao longo deste livro encontra descrito 125 jogos divertidos (para pais e
bebé) que ajudam ao desenvolvimento cerebral e cognitivo do seu bebé.
São jogos concebidos para acompanhar o desenvolvimento específico de
cada período do primeiro ano de vida. Desta forma, do nascimento até aos
12 meses de vida, aprender vai ser, para o seu bebé uma brincadeira!
Editora: Pergaminho REF: LB17

PVP: 12 euros (IVA incluído)
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Catálogo Livros
Os Monstros não existem!
Esta história aborda uma temática muito frequente e normal das crianças: o
medo de monstros, de ruídos, de sombras…
Sinopse: O Pequeno urso está excitadíssimo! Vai deixar de dormir no quarto
do irmão mais velho e ter um só para si. Mas, à noite, e sem o seu irmão por
perto, tudo lhe parece assustador: o quarto está cheio de sombras e ruídos
estranhos, e ele tem a certeza de que há um monstro no quarto que o quer
COMER!
Editora: Minutos de leitura REF: LB11
PVP: 12 euros (IVA incluído)

O Pequeno Coelho e o Boneco de Neve Mágico
Esta história aborda a temática do amigo imaginário e a amizade entre eles.
Sinopse: O Pequeno Coelho fez um lindo boneco de neve e não o quer deixar
para trás.
É uma história reconfortante que irá cativar a imaginação dos pequenos
leitores. Tem umas lindíssimas ilustrações, tornadas ainda mais mágicas pelo
acabamento brilhante do Boneco de Neve
Editora: Minutos de Leitura REF LB14
PVP: 14,40 euros (IVA incluído)

Todos fortes!
Esta história divertida aborda a resolução de conflitos, onde o Pequeno Corvo
aprende que bater não resolve problemas...
Sinopse: Esta é a história de um lobo que invadiu o castelo que o Pequeno
Corvo e o Texugo demoraram mais de uma semana a construir.
No seu típico estilo fanfarrão e desafiador, o Pequeno Corvo tenta conversar
com o Lobo, mas este acaba por irritar‐se e bater‐lhe.
Mas será que lutar é a melhor forma de resolver o problema?
Editora: Minutos de Leitura
REF: LB07
PVP: 12 euros (IVA incluído)

As preocupações do Billy
Esta história aborda essencialmente a temática da inquietude, e da
preocupação com situações vulgares.
Sinopse: O pequeno herói debate‐se com preocupações diversas – chapéus,
sapatos, nuvens, chuva, pássaros gigantes e, em particular, ficar em casa de
outras pessoas. A solução para os seus problemas é‐lhe dada pela avó e por
uns pequenos bonecos, os bonecos das preocupações, que, colocados
debaixo da almofada, servem de alívio à criança.
Editora: Kalandraka
REF: LB01
PVP: 15.40 euros (IVA incluído)

Orelhas de Borboleta
Esta história aborda a diferença das características pessoais, que pode ser
motivo de troça entre as crianças.
Com a leitura deste livro é possível demonstrar que tanto aqueles que fazem
como àqueles que recebem este tipo de comentário depreciativo, que este
tipo de comportamento é bastante reprovável.
Editora: Kalandraka

REF: LB04 PVP: 13,70 euros (IVA incluído)
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Catálogo Livros
Fred e Pascal
Aborda a temática de diferentes sentimentos como o amor, a amizade e a
felicidade.
Sinopse: Esta história retrata a amizade de um menino ‐ Fred com o seu cão‐
Pascal. Ambos sentem uma amizade muito forte um pelo outro até que…
É uma história que vai tocar no coração das crianças
Editora: Minutos de Leitura

REF: LB09

PVP:12 euros (IVA incluído)

Os Ursinhos na cama grande e a grande Grande tempestade
Esta história aborda a temática da coragem.
Sinopse: O Ursinho Bebé, o Pequeno Ursinho e o Ursinho Grandinho, estão
assustados por causa da tempestade que faz lá fora. Um a um, eles pedem ao
pai para dormir na sua cama. Mas de repente ouve‐se um barulho de fora e
apagam‐se as luzes! Será que o papá Urso terá assim tanta coragem para ver
o que se passa?
Editora: minutos de Leitura

REF: LB16

PVP: 13,65 euros (IVA incluído)

Amigos das Estrelas
Esta história é repleta de fantasia, amizade e humor que deliciará os mais
pequenos, deixando uma mensagem que ajuda as crianças a superar o medo
do desconhecido.
Sinopse: Esta é a história de um ser muito envergonhado, assustadiço e muito
arrumado. Certa manhã, ele encontra um Bugli no seu jardim e fica logo
MUITO ASSUSTADO! Mas, afinal, ele não é assustador. É apenas um pequeno
e divertido extraterrestre que vem a tornar‐se o seu melhor amigo, e a partir
desse dia a sua vida nunca mais foi igual!
Editora: Minutos de leitura REF: LB06
PVP: 13,60 euros (IVA incluído)
Não é fácil pequeno esquilo!
Este livro aborda uma temática extremamente importante para ajudar,
compreender e aceitar a perda de um ente querido.
Sinopse: O esquilo vermelho estava triste. Sentia uma dor muito forte porque
a mãe tinha morrido e pensava que nunca mais voltaria a ser feliz.
Editora: Kalandraka

REF: LB03 PVP: 13.70 euros (IVA incluído)

Eu e o meu Papá
Esta história aborda a temática dos afetos entre filhos e pais.
Sinopse: O pequeno urso e o seu papá fazem coisas maravilhosas. Vão
passear pela montanha, nadam no rio à chuva, e contam histórias assim que
as estrelas aparecem no céu. Fazem tudo juntos!
Um presente perfeito para o Dia do Pai
Editora: Minutos de Leitura

REF: LB13

PVP: 13.20 euros (IVA incluído)
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Catálogo Livros
Lucas ‐ O Morcego que tinha medo do escuro
Esta história aborda diferentes temáticas como a insegurança, o medo, a
auto‐estima e o autoconceito nas crianças.
Sinopse: Lucas era um pequeno morcego diferente de todos os outros: ele
tinha medo do escuro! Enquanto à noite, todos os outros morcegos andavam
em grande agitação, Lucas preferia dormir ou ficar calmamente a ler a sua
Enciclopédia Universal dos Animais. Lucas sonhava conhecer um dia o mundo
da “luz” e todos os animais que aí viviam.
Editora: Minutos de Leitura REF: LB10
PVP: 12.15 euros (IVA incluído)
À espera de um irmãozinho
Este livro aborda uma temática extremamente importante como o
nascimento de um irmão no seio da família.
Sinopse:” A Mãe da Maria disse‐lhe que ela iria ter um irmãozinho. A Maria
não ficou nada contente... Perante aquela estranha barriga, a Maria passa por
tudo: cólera, ciúme, admiração, felicidade...”
É um excelente livro para adquirir para quem está à espera de um mano/a!
Editora: Minutos de leitura REF: LB15
PVP: 9,90 euros (IVA incluído)

Há dias em que…
Este livro aborda a temática da oscilação de humor que por vezes temos e não
conseguimos explicar o porquê.
Sinopse: Às vezes parece que toda a gente anda feliz, que até as sombras têm
cor e que todos conseguem voar. Há dias que só apetece mesmo é ficar na
cama e o melhor é inventar...
Editora: Livros Horizonte REF:LH07

PVP: 14.20 euros (IVA incluído)

O papá vai casar
Este livro aborda o tema do divórcio de uma maneira discreta de forma a que
as crianças percebam que quando um dos progenitores voltam a casar, estes
não deixam de gostar delas nem de se preocupar com o seu bem‐estar.
Sinopse: O Papá vai casar conta a história de uma criança cujo os pais estão
divorciados. Mas agora o Papá vai casar com outra mulher. Como é que a
criança reage a esta situação? Deverão ficar tristes? Será que vão perder a
mãe ou o pai?
Editora: Livros Horizonte REF: LH01
PVP: 10 euros (IVA incluído)

Se te perderes
Este livro aborda a problemática de uma situação que pode suceder em
determinada altura. Com esta leitura, encoraja pais e filhos a determinarem
um ponto de encontro, e oferece soluções preventivas e reativas para
situações semelhantes.
Sinopse: Uma criança perde‐se dos pais num local público e passa por uma
experiencia altamente assustadora e potencialmente perigosa.
Editora: Livros Horizonte REF: LH 02

PVP: 10 euros (IVA incluído)
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Catálogo Livros
Os meus avós são especiais
Este livro aborda a temática da relação afetiva entre netos e avós.
Sinopse: Os meus avós são especiais descreve a forma enternecedora da
relação de um menino com os seus avós. Através desta história pretende‐se
que as criança dêem a devida importância aos momentos que passam com os
avós.
Editora: Livros Horizonte

REF: LH03

PVP: 10 euros (IVA incluído)

Vencer a timidez
Este livro aborda a temática de um tipo de personalidade de muitas crianças:
a timidez. Com esta leitura as crianças vão perceber que existem diferentes
formas de ultrapassar essa dificuldade.
Sinopse: Muitas vezes as crianças sentem‐se incompreendidas. Este livro
mostra como é possível ultrapassar a timidez e encontrar maneiras de nos
expressarmos.
Editora: Livros Horizonte
REF: LH04
PVP: 10 euros (IVA incluído)

As cores do arco‐íris
Este livro aborda de uma maneira muito colorida a diferença entre os seres
humanos e as suas parecenças.
Sinopse: O arco‐íris tem muitas cores, todas diferentes umas das outras. As
pessoas são como cada uma das cores do arco‐íris, porque cada pessoa é
única.
Editora: Livros Horizonte REF: LH05
PVP: 10 euros (IVA incluído)

O Nabo Gigante
O Nabo Gigante, um conto original russo, recolhido por Alexis Tolstoi no séc.
XIX, tem os ingredientes de um conto popular verdadeiramente hilariante,
pensado para crianças com menos de 5 anos e para todos os que se iniciam
no mundo da leitura. Acompanha as atribulações de um simpático casal de
velhinhos nesta nova versão, enriquecida com as belíssimas ilustrações de
uma premiada artista irlandesa, Niamh Sharkey.
Sinopse: Era uma vez um velho que semeou sementes de nabo. As sementes
germinaram, cresceram e, para espanto do velho, tinha na sua horta um nabo
cada vez mais gigante. Um dia, resolveu arrancá‐lo, mas...
Editora: Livros Horizonte
REF: LH06
PVP: 15.80 euros (IVA incluído)
Uma Noiva Bela, Bellíssima…
Sinopse: Filomena era uma excelente costureira, embora tivesse um grande
talento para fazer vestidos de noiva. Finalmente chegou o seu grande dia,
Filomena e Ferrucio iam casar. Está Filomena tão bela como se haveria de
esperar? A noiva estará bela? Sim a noiva está BELISSIMA!!!!
Editora: Livros Horizonte

REF: LH08

PVP: 15.80 euros (IVA incluído)
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