PRÓXIMAS ENTREGAS

2.a ENTREGA

3.a ENTREGA

Aprende as

e os

com os teus animais preferidos

Por apenas 4,95€
o
Livro n. 2 +
OFERTA DA segunda letra +
cavalo BEN

Por apenas 8,95€
Livro n.o 3 +
OFERTA DA terceira letra +
ursa CARLA

www.asletraseosnumeros.com
Todas as semanas, uma nova entrega com o

ea

Todas as 5.as feiras de 4 de abril de 2019 a 21 de maio de 2020. PVP 1.ª entrega 1,95€; PVP 2.ª entrega 4,95€; PVP restantes entregas 8,95€.
Coleção de 60 entregas cada uma composta por livro + oferta de animal e letra ou número ou complemento. Preço total da coleção 526€.
Preços válidos para Portugal Continental, IVA incluído.

Uma coleção para a prender brincando!
Uma oportunidade única para os seus filhos aprenderem

o abecedário, os números e as formas básicas enquanto se
divertem a brincar com contos fantásticos e figuras de madeira.
Cada entrega é composta por:

* Um livro protagonizado por um simpático animal.
* Uma figura do animal protagonista do livro.
letra correspondente ao nome do animal, um número
* Uma
ou uma forma básica: triângulo, círculo, quadrado, etc....

Os contos mais diver tidos e educativos
U

ma coleção de livros para as crianças aprenderem as primeiras
letras, os números e as formas básicas enquanto
se divertem com
histórias repletas de
emoções e de valores.

C

ada um dos livros é dedicado a um animal que é acompanhado por uma letra,
um número ou uma forma básica. 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
e os números.

Histórias divertidas
fantasticamente
ilustradas.

Pequenos jogos
para reforçar a
aprendizagem e
a diversão.

Guia pedagógico na web

Aprender as letras com os animais é divertido…
A melhor maneira para aprender a entender e reconhecer
as letras e os números é associando-as aos seus animais
preferidos que, além disso, são os protagonistas dos contos!

O

Ao longo da coleção os animais ajudam as crianças a
reconhecer cada letra, cada número e cada forma e até
a aprender como devem escrevê-la, passo a passo.
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Ben vai ensinar-te o B, em 3 passos.

A

Carla vai ensinar-te o C, em 1 passo.

C
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…e aprender os número s e as formas, também
E, da mesma forma, aprender os números e as formas

O

básicas também é muito mais fácil com a ajuda destes
simpáticos animais.

Peter vai ensinar-te o 1, em 2 passos.
1
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Vicky vai ensinar-te o 2, em 3 passos.
1

2
3

Jogos especiais para que a aprendizagem
seja mais divertida
Além disso, em cada livro há jogos e atividades
para reforçar a aprendizagem. As crianças
divertem-se à procura das letras e dos números
escondidos ou a contar objetos.

Uma coleção de f iguras de madeira
Adoramos madeira! É 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
na União Europeia com madeira de florestas sustentáveis.
* Fabricadas
de acordo com os padrões de segurança mais rigorosos.
* Produzidas
* Letras de cores vivas para facilitar a aprendizagem.

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.asletraseosnumeros.com
Produto fabricado na UE.

Algumas entr egas da coleção
Aprender a letra A é uma aventura
emocionante graças à Amanda, a vaca
que queria ser astronauta. Uma divertida
história onde os seus filhos aprenderão
brincando com o A enquanto entram
num mundo de emoções e valores como
o companheirismo.

Peter, um corajoso javali, vai ensinar
aos seus filhos o número 1, o primeiro
de todos, o algarismo de que todas as
crianças gostam.

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.

Os seus filhos vão aprender o número
2 com a Vicky, uma cabrinha muito
simpática. À medida que cresce vai
descobrindo porque este número é tão
importante para ela.

Descobrir a letra C é fácil e divertido
com a aventura da Carla, a ursa que
explorou um castelo abandonado com os
amigos. Com eles as crianças aprenderão
a controlar o medo e a perceber que
enfrentá-lo pode ser um desafio divertido.

Joaninha, a iguana, anda à procura de
um círculo que seja suficientemente
grande para o seu objetivo. Descubra
qual é enquanto os mais pequenos
aprendem a desenhar esta forma.
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