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2. Livro + SANDY, a girafa
+ KIMBA, o leãozinho

Uma coleção para aprender e brincar
POR APENAS

4,95€

Em 15 dias nas bancas

www.animaisdozoo.com
Constituição da Coleção: 60 livros + 60 gadgets ou conjunto de gadgets. Periodicidade Semanal. Início da distribuição: Fevereiro de 2017. Duração da coleção: 14 meses. PVP 1ª entrega 1,95€ Cont.
(PVP do fascículo 1,08€; PVP do objeto colecionável 0,87€), PVP 2ª entrega 4,95€ Cont. (PVP do fascículo 2,74€; PVP do objeto colecionável 2,21€), PVP restantes entregas 8,95€ Cont.
(PVP do fascículo 4,95€; PVP do objeto colecionável 4,00€). Preço total da coleção 526€ Cont. (IVA incluído). O objeto colecionável não pode ser vendido em separado. A Tapete Zoo convertível
en Caixa para guardar os bonecos e brincar é fornecida por encomenda, mediante mecânica descrita na caderneta incluída na 1ª entrega e pagamento de 8,95€ Cont. (IVA incluído 23%). Data límite
de encomenda 31 de outubro de 2017. 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 COLE O BESTIAL!

OS BONECOS MAIS DIVERTIDOS E SIMP TICOS
´
OS MAIORES MAMIFEROS

TEMBA

OS ANIMAIS DA SAVANA

SANDY

´
AS FAMILIAS
DE PRIMATES

NYUMBU

JERUK

KIBUBU

SABINA

E MUITO MAIS…
MAKI

BAIHEI

MAWA

KUMBHIRA
BALUK

PEMBO
KUKAMA

FISI

SARISA
MATISA

GOMBE

BONGO

AKLAK

LOLO
´
OS ANIMAIS AQUATICOS

OS GRANDES FELINOS
SAYAN

LUMBA

CURU

AIHE

TROTA
DUMA

KIMBA

NUNGU

• Todos os animais favoritos dos seus filhos
• Bonecos especialmente concebidos para as mãos das
crianças, desenvolvidos por uma equipa de pedagogos
• Os modelos dos bonecos reproduzem
as ilustrações dos animais dos livros
• Agradáveis ao tato e com formas arredondadas
que facilitam o manuseamento
• Materiais de alta qualidade e resistência

FICAM A SABER TUDO SOBRE
OS SEUS ANIMAIS FAVORITOS

... com que
animais se
relaciona...

Cada livro foi especialmente concebido para crianças em idade pré-escolar:
Textos simples e apelativos, jogos, curiosidades e bonitas ilustrações que
facilitam a aprendizagem.

Vão aprender
como é
cada animal...

... saber onde vive
e como
se alimenta...

... e uma história
para viver com
cada animal
uma aventura
incrível.

˝Os Meus Animais do Zoo˝
Descobre a app da coleção e como te podes divertir com ela!

Os

O

Uma oportunidade única para os seus filhos aprenderem
e se divertirem a colecionar os bonecos de todos os
seus animais favoritos e descobrirem todos
os seus segredos nestes incríveis livros.

´
DESCARREGA A APP GRATIS

M

us

e

ZO

BRINCA EM FAMÍLIA COM OS ANIMAIS
DO ZOO

A N I M A I S do

· Descarrega a app de Os Meus Animais do Zoo na tua store.
· Entra na web da coleção (www.animaisdozoo.com)
e procura a seleção dos desenhos.
· Descarrega quinzenalmente um novo.
· Ativa a app da coleção e foca o teu desenho.

GANHA
VIDA!

