A National Geographic apresenta uma coleção única para que os mais pequenos
descubram a maravilhosa riqueza animal e natural do nosso mundo

Irão ao POLO visitar
os simpáticos PINGUINS

GRRRR!

Explorarão as FLORESTAS
à procura do solitário
PANDA

!
Brrrr, tanto frio

Encontrei-te!

Vão à SAVANA
visitar o feroz LEÃO

Queres ir explorar
o planeta connosco?

E duma árvore na SAVANA
vão ver a GIRAFA
olhos nos olhos

e que tem imensas riquezas naturais.
que o nosso planeta é enorme, muito variado,

Uiii, tão alto!

cantos do mundo, os mais pequenos descobrirão

Acompanhados por animais selvagens de todos os

Uma coleção de animais única, com toda a experiência
da National Geographic
PRÓXIMA ENTREGA, EM 2 SEMANAS NOS PONTOS DE VENDA

Visito o delta do Okavango
para conhecer a minha
amiga A GIRAFA

2.ª ENTREGA

4,95

Fantásticos livros ilustrados e figuras de animais de grande qualidade
complementam-se em cada entrega para que as crianças descubram e explorem todos os cantos
do nosso planeta através do jogo e da imaginação.

EUROS

Livro + Animal

3.ª ENTREGA, EM 4 SEMANAS NOS PONTOS DE VENDA
Visito a floresta de bambu
para conhecer o meu amigo

O PANDA

Uma coleção para aprender
e divertir-se a brincar com
animais de todo o mundo

TUDO SOBRE O MUNDO ANIMAL

FIGURAS REALISTAS COM PORMENORES DIVERTIDOS

Nos livros ilustrados descobrirão tudo sobre os animais salvagens
e o seu habitat, de forma visual e interativa.

Figuras laváveis
e pensadas para
as mãos das crianças.

POR APENAS

8,95
EUROS

Como são e onde vivem.
As curiosidades mais divertidas.
Os recordes mais curiosos.

rugas!
Olha para estas

Estes dentes até s!
parecem verdadeiro

Livro + Animal

www.animaisnational.com

Nas bancas, as primeiras quatro entregas são quinzenais. O resto de entregas são semanais.
Constituição da Coleção: 43 livros + 43 gadgets. Periodicidade Semanal. Início da distribuição: Setembro de 2020. Duração da coleção: 11 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 373,85€ Cont. (IVA incluído). O objeto colecionável não pode ser vendido em separado. O Tapete convertível em Caixa para guardar os bonecos 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.

Materiais de alta qualidade,
resistência e segurança.

E além disso, em cada livro,
uma nova aventura da
Júlia, a intrépida menina
que percorre o mundo com
o seu avô Abu e o gato Boli.

E também aprendemos
muitos conselhos para
cuidar do planeta!

São assim as pegadas
do urso polar?
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