´ IMA ENTREGA, EM 15 DIAS NOS PONTOS DE VENDA
PROX
o

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

POR APENAS

4,95€
Uma coleção para aprender e brincar
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DESCARREGA
A APP GRÁTIS
A N I M A I S do

Descobre a app da
coleção e como podes
divertir-te com ela!

· Descarrega a app de Os Meus Animais do Zoo na tua store.
· Entra na web da coleção (www.animaiszoo.com)
e procura a secção dos desenhos.
· Descarrega um novo de 15 em 15 dias.
· Ativa a app da coleção e foca o teu desenho.

www.animaisdozoo.com

Constituição da Coleção: 66 livros + 66 gadgets ou conjunto de gadgets. Periodicidade Semanal. Início da distribuição: Setembro de 2018. Duração da coleção: 16 meses. PVP 1ª entrega 1,95€ Cont.,
PVP 2ª entrega 4,95€ Cont., PVP restantes entregas 8,95€ Cont. Preço total da coleção 579,7€ Cont. (IVA incluído). O objeto colecionável não pode ser vendido em separado. O Tapete Zoo
convertível em Caixa para guardar os bonecos e brincar é fornecido por encomenda através da web e telefone indicado no folheto na 1ª 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.
Quinzenalmente nos puntos de venda uma nova entrega. A partir da 5.ª entrega, todas as semanas.

UMA COLEÇÃO ENTRANHÁVEL!
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• Os animais preferidos das crianças
• Figuras exclusivas
• Desenvolvidas por uma equipa de pedagogos
e pensadas para se adaptarem às mãos
dos mais pequenos
• Tato agradável e formas arredondadas
que facilitam o manuseamento
• Materiais de alta qualidade e resistência
• As figuras são iguais às ilustrações dos livros
para favorecer a interação conto-figura e facilitar
a aprendizagem

SANDY

OS MAIORES MAMÍFEROS
LOLO

São os exemplares de maior tamanho e
vivem principalmente em África. Como
são mamíferos alimentam-se do leite das
suas mães, como os humanos, mas quando
crescem são herbívoros. Vivem basicamente
na savana.
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LUMBA

OS GRANDES FELINOS
São os primos afastados dos gatos
domésticos. São os grandes predadores do
reino animal e claro, são carnívoros. Vivem
em África e na Ásia. A chita e o leão vivem
principalmente na savana, ao contrário do
tigre que vive em zonas mais húmidas e
florestais.
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AS FAMÍLIAS DE PRIMATAS
Embora pertençam todos à mesma família,
vivem a muitos quilómetros de distância. Em
África os gorilas e chimpanzés e na Ásia os
orangotangos. São omnívoros, o que significa
que comem de tudo, mas principalmente
folhas e plantas.

GOMBE

AIHE

TROTA
NUNGU

OS ANIMAIS DO MAR
Este grupo é o que mais viaja de todos
porque as suas diferentes espécies ocupam
grandes extensões e podemos encontrá-los
em quase todos os mares do planeta.
Até há subespécies de golfinhos de água
doce na América e na Ásia.
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E MUITOS MAIS…

OS ANIMAIS DA SAVANA
A zebra, a gazela, o gnu... todos
os animais deste grupo vivem no
continente africano e as gazelas
também no sudoeste asiático. Podes
encontrá-los na savana, embora
ocupem uma extensão tão grande
que podem habitar noutras zonas.

Os pandas de China, os coalas da
Austrália, os lémures de Madagáscar
e das Comores e, claro, os crocodilos
que vivem em todo o mundo.
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E OS LIVROS PARA DESCOBRIR
TODOS OS SEUS SEGREDOS
Os livros foram especialmente concebidos para crianças em idade pré-escolar:
textos simples e apelativos, jogos, curiosidades e bonitas ilustrações que
facilitam a aprendizagem.

Para aprender
como é
cada animal...

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

...os animais
que são
seus amigos...

... e um conto
para viver
uma aventura
incrível com
cada animal!
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Uma oportunidade única para as crianças aprenderem
e se divertirem, enquanto colecionam as figuras dos seus
animais favoritos e descobrem os seus segredos nestes
livros incríveis!
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UMA COLEÇÃO ÚNICA PARA DESFRUTAR
EM FAMÍLIA COM OS ANIMAIS DO ZOO
A N I M A I S do

PRÓXIMAS ENTREGAS
2.a ENTREGA

3.a ENTREGA

4.a ENTREGA

5.a ENTREGA

6.a ENTREGA

Livro:
Sandy, a girafa
+ SANDY + KIMBA, o leãozinho

Livro:
Sayan, o tigre
+ SAYAN + SULUK, o pinguim

Livro:
Lucy, a canguru
+ LUCY + TAMU, a girafinha

Livro:
Bongo, o chimpanzé
+ BONGO + SLIPY, o coalazinho

Livro:
Aihe, a golfinho
+ AIHE + SULUK, o pinguimzinho

´ IMA ENTREGA, EM 15 DIAS NOS PONTOS DE VENDA
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2. Livro + SANDY, a girafa
+ KIMBA, o leãozinho

POR APENAS

4,95€
Uma coleção para aprender e brincar
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DESCARREGA
A APP GRÁTIS
A N I M A I S do

Descobre a app da
coleção e como podes
divertir-te com ela!

· Descarrega a app de Os Meus Animais do Zoo na tua store.
· Entra na web da coleção (www.animaiszoo.com)
e procura a secção dos desenhos.
· Descarrega um novo de 15 em 15 dias.
· Ativa a app da coleção e foca o teu desenho.

www.animaisdozoo.com

Constituição da Coleção: 66 livros + 66 gadgets ou conjunto de gadgets. Periodicidade Semanal. Início da distribuição: Setembro de 2018. Duração da coleção: 16 meses. PVP 1ª entrega 1,95€ Cont.,
PVP 2ª entrega 4,95€ Cont., PVP restantes entregas 8,95€ Cont. Preço total da coleção 579,7€ Cont. (IVA incluído). O objeto colecionável não pode ser vendido em separado. O Tapete Zoo
convertível em Caixa para guardar os bonecos e brincar é fornecido por encomenda através da web e telefone indicado no folheto na 1ª 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.
Quinzenalmente nos puntos de venda uma nova entrega. A partir da 5.ª entrega, todas as semanas.

