PRÓXIMAS ENTREGAS

2.a ENTREGA

3.a ENTREGA

o
Conto n 2 +
segunda letra
do abecedário +
o cavalo BEN
por apenas 4,95€

o
Conto n 3 +
terceira letra do
abecedário + a ursa CARLA+
*
a primeira caixa para guardar
as letras e os números
por apenas 8,95€

* A caixa é entregue sem peças

com os teus animais preferidos

www.AbecedarioAnimais.com
Semanalmente nas bancas, exceto as 4 primeiras entregas que estarão 14 dias à venda
Constituição da Coleção: 60 livros + 60 conjuntos de gadgets. Periodicidade Semanal. Início da distribuição: Dezembro de 2020. Duração da coleção:
15 meses. PVP 1.ª entrega 1,95€ Cont., PVP 2.ª entrega 4,95€ Cont., PVP restantes entregas 8,95€ Cont. Preço total da coleção 526€ Cont. (IVA incluído).
O objeto colecionável não pode ser vendido em separado. O Tapete convertível em Saco para guardar todas as figuras de madeira e brincar é fornecido
por encomenda através da web e telefone indicado no folheto na 1.ª entrega e pagamento de 19,95€ Cont. (IVA incluído 23%). Os valores apresentados
incluem IVA à taxa legal em vigor. A editora reserva-se o direito de alterar a sequência das entregas da obra.

Uma coleção para aprender brincando!
Com esta coleção os mais pequenos vão aprender
o abecedário brincando e divertindo-se com fantásticos
contos e figuras de madeira dos animais e das letras.

Uma oportunidade única para
aprenderem enquanto se divertem
Cada entrega é composta por:

Um conto protagonizado por
* um
dos seus animais preferidos.
Uma figura do animal de madeira
* protagonista
do conto.
letra, um número ou uma forma
* Uma
geométrica, todas de madeira.
E oferta das caixas para guardar o abecedário!

APP

E ainda uma fantástica app para
continuar a brincar e aprender.
Poderá descarregá-la na web:
www.AbecedarioAnimais.com

Os contos mais divertidos e educativos
Uma coleção de livros para as crianças aprenderem as primeiras

letras e os números enquanto se divertem com histórias repletas de
emoções e de valores.

Cada um dos livros é dedicado a um animal que começa pela letra que se dá

na entrega. Ao repetir a letra, o seu filho familiarizar-se-á com o som e como se
escreve. Os livros foram elaborados com a ajuda de uma equipa de pedagogos
e educadores para que aprender seja um jogo muito divertido.

Atividades para
descobrir como
se escrevem as
letras.

Histórias divertidas
fantasticamente
ilustradas.

Pequenos jogos
para reforçar a
aprendizagem
e a diversão.

Aprender todos os
segredos dos seus
animais preferidos.

E ainda, um Guia Pedagógico na web
Uma ajuda, para que os pais aproveitem ao máximo as propostas educativas
da coleção e multipliquem a aprendizagem e a diversão das crianças.

Aprender com os animais é divertido
O

A melhor maneira para aprender a entender e reconhecer as

Ben vai ensinar-te o B

letras é associando-as aos seus animais preferidos que, além disso,
são os protagonistas dos contos!
Ao longo da coleção os animais ajudam as crianças a reconhecer
cada letra (associada ao nome do animal), diferenciar entre
maiúsculas e minúsculas, e até a aprender como devem escrevê-la.
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Carla vai ensinar-te o C
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Uma coleção de figuras de madeira
Adoramos madeira! É cálida, macia, resistente,
sustentável...
Além disso ajuda as crianças a perceber a relação entre
a natureza e a criação de objetos quotidianos.
de madeira pintadas pelos dois lados.
* Figuras
e que se mantêm de pé.
* Planas
adaptada às mãos das crianças.
* Forma
de cores vivas para facilitar a aprendizagem.
* Letras
na União Europeia com madeira de florestas sustentáveis.
* Fabricadas
de acordo com os padrões de segurança mais rigorosos.
* Produzidas
que podem interagir com o tablet, e com a base de borracha para
* Letras
proteger o ecrã.

Descarregue a app da nossa web.
Multiplique a diversão e a aprendizagem dos seus filhos
com uma fantástica app onde eles vão descobrir as letras
e aprender a reconhecê-las enquanto se divertem a brincar
com jogos e atividades como:
• Descobrir como se diz cada letra e em que palavras as
encontramos
• Aprender a escrever as letras no ecrã do tablet
• Formar pares com um jogo de memória de letras
Algumas atividades da app realizam-se colocando as letras
da coleção no ecrã

www.AbecedarioAnimais.com
Produto fabricado na UE.

Animais, letras e muitas aventuras por descobrir!
Aprender a letra A é uma aventura
emocionante graças à Amanda, a
vaca que queria ser astronauta. Uma
divertida história onde o seu filho
aprenderá brincando com o A enquanto
entra num mundo de emoções como
a ilusão e a tristeza e valores como o
companheirismo.

Os seus filhos vão conhecer a letra B com
o Ben, o cavalo que aprendeu a andar de
bicicleta com a ajuda dos amigos. Este
bonito conto ensina-nos a enfrentar os
desafios e a aceitar a ajuda das pessoas
que gostam de nós.

A letra D é a protagonista desta história
onde o simpático elefante Dan pensa que
encontrou um dinossauro. A importância
de cuidar dos outros, especialmente dos
mais indefesos, é um valor destacado
desta entranhável narração.

Os seus filhos aprenderão a letra E com
o Edgar, o simpático leão com alma de
explorador que revelará um mistério
inexplicável. Com ele, as crianças verão
como a curiosidade e a emoção por
descobrir coisas novas todos os dias são
importantes.

Descobrir a letra C é fácil e divertido com
a aventura da Carla, a ursa que explorou
um castelo abandonado com os amigos.
Junto a eles, as crianças aprenderão a
controlar o medo e verão que, muitas
vezes enfrentar-se aos medos parece
divertido.

Outros títulos da coleção

Frederica a girafa ensina-te o F
Gus o porquinho ensina-te o G
Heidi a loba ensina-te o H

Ivan o crocodilo ensina-te o I
Jessica a ovelha ensina-te o J
... e assim sucessivamente
até completar o abecedário
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