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Livro Ed. Literária
“ Um livro de recortes para brincar com as sombras e descobrir as personagens e as
formas que se escondem no seu interior.”
“É um jogo, é magia…é um livro! Basta fazer o que ele te pede e as coisas vão
acontecendo na página seguinte. Altamente interativo, este livro pede a participação
das crianças…e elas adoram! Por outro lado, têm também a oportunidade de aprender
as cores, contar e distinguir o lado esquerdo do direito."
Livro tridimensional
“ Um livro acordeão com cenários e recortes, para desdobrar, exibir, ler à noite, brincar
com as sombras e descobrir o texto original de Charles Perrault com as delicadas
ilustrações de Clémentine Sourdais. ”
“ Neste livro fantástico, vais poder observar de perto o corpo humano e descobrir o que
se esconde por baixo da tua pele. Levanta as abas e vê como funciona o teu cérebro,
para onde vai a comida que ingeres, como é que os bebés crescem e muito mais.”
“ Mergulha neste livro deslumbrante e descobre os processos que tornam o mundo
natural tão diverso e emocionante, desde a mais pequenina semente à montanha mais
alta.”
“Este magnífico livro de viagens migratórias irá mostrar-te como os animais são capazes
de proezas incríveis, muitas vezes contra todas as probabilidades e em ambientes
verdadeiramente hostis.”
New York Times Book Review Notable Children's Book de 2015
Melhor livro infantil de 2015 pelo Wall Street Journal , etc.
“Esta viagem, cheia da energia de uma cidade movimentada, dá relevo a um olhar
maravilhoso, que só pode ser partilhado entre avós e netos, ganhando vida através da
escrita vibrante de Matt de la Peña e das ilustrações radiantes de Christian Robinson.”
“A Lila tem uma imaginação prodigiosa! Num rebuliço constante, ela luta contra
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monstros assustadores, explora lugares remotos… É imparável!
Será que a Lila vai conseguir encontrar um companheiro para as suas aventuras?
Um livro que celebra a infância, a fantasia e a relação entre um avô e a sua neta.
“José Luís Peixoto regressa à literatura para os mais jovens com uma obra de divertido
surrealismo, uma parábola moderna sobre o texto, a leitura, os livros - e aqueles que os
escrevem”
“O cão que comia a chuva é uma história comovente e cheia de humor sobre o bullying
e os seus efeitos devastadores sobre os mais frágeis.”
“ No dia em que Leopoldo fez oito anos, os pais ofereceram-lhe dois livros, tal como
acontecia em todos os aniversário desde que tinha nascido! Leopoldo sentiu-se tão
triste e infeliz...”
“Uma autêntica caça ao tesouro, através das ruas mais carismáticas de Moscovo.”
Recomendado pelo PNL
“ Uma onda de calor abateu-se sobre a cidade durante as férias de verão. O calor foi
tanto que o gelo usado pelo Sr. Picolino para fazer gelados se esgotou. Mas pode lá
haver férias de verão sem gelados?
Decididos a resolver o problema, os nossos amigos embarcam numa aventura para
conseguir o gelo de que precisam e salvar a cidade.”

