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ApresentAção

Nos seus  16 anos de existência a ECM – Edições Convite à Música, Lda. - conquistou o seu espaço junto de um alargado 

leque de clientes: Crianças, Pais, Professores, Educadores, Instituições… Julgamos que são hoje inquestionáveis as 

mais-valias introduzidas  pela nossa Editora , na área da Educação  e Expressão Musical , através da publicação de 

obras e materiais, até à data, praticamente inexistentes.

A nossa acção ainda não está terminada, estamos continuamente a encontrar respostas para uma procura maior e 

mais exigente.

É nesse sentido que vos apresentamos Catálogo 2016 para que se sinta sempre perto de uma informação geral dos 

nossos produtos.

Aproveitamos também  para informar que colocamos à V. disposição uma vasta e sempre actualizada produção 

internacional através do nosso site www.pautasepartituras.com e que estabelecemos uma parceria com a prestigiada 

Editora francesa JM Fuzeau da qual somos representantes exclusivos. Deste facto resulta a inclusão, no nosso 

catálogo, de uma  ampla  e diversa quantidade de  materiais pedagógicos e livros, alguns deles já traduzidos para 

português.  

Sempre ao V. dispor 

Os Editores

  

  Prof. Fernando Paulo Gomes                              Prof. Luís Matos
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Coleção - orquestrA do pAutAs I
Música Clássica e Prática de orquestra para todas as idades.

Características: 
- 4 Livros de capa dura 200x250 mm
- 4 Cd’s
- 12 Poster’s plastificados frente/ verso 670x960 mm
- 1 Saco com 18 instrumentos musicais (26 peças)
- Pasta para transportar os livros e Cd’s
- Caixa para transportar os poster’s 
- 2 Calhas
Referência: 0341013141-028    
PVP: 200,00€    
                     
Nota: - Com 1 Saco de instrumentos musicais 
Referência: 0341013141-028_SACO
PVP: 400,00€                       300,00€

Já imaginou tocar “A Grande Marcha de Verdi” ou “A Marcha Turca” de Mozart…?
Com a Orquestra do Pautas consegue-o de uma forma fácil, fantástica e envolvente!

Com a Orquestra do Pautas não é necessário dominar as convenções musicais para tocar grandes temas da música clássica.
Simultaneamente a criança, de uma forma activa tão própria da sua natureza, ouve música clássica e inicia uma prática instrumental.

Os intrumentos musicais fazem parte do dia-a-dia da sala de aula, no entanto, nem sempre com os melhores resultados. 
A Orquestra do Pautas explica como usá-los de uma forma simples e correta.
Saco de 26 peças/ 18 instrumentos, necessários à realização de todos as obras clássicas apresentadas.

Inclui obras dos seguintes autores:  Mozart, Tchaikovsky, Charpentier, Tchaikovsky, Elgar, Strauss, Anderson, Bizet, Rodrigo, Verdi, Beethoven e 
Boyce.  

Na frente: É utilizado um código não  
convencional, baseado em cores e 
ilustrações que facilitam a leitura.

No verso: pautas convencionais para 
alunos mais avançados.

Coleção - orquestrA do pAutAs II
Estilos Musicais e Ritmos Modernos.

Características: 
- 4 Livros de capa dura 200x250 mm
- 4 Cd’s
- 12 Poster’s plastificados frente/ verso 670x960 mm
- Pasta para transportar os livros e Cd’s
- Caixa para transportar os poster’s 
- 2 Calhas
Referência: 0341013141-029  
PVP: 200,00€

Nota: - Com 1 Saco de instrumentos musicais
Referência: 0341013141-029_SACO            
PVP: 400,00€                      300,00€

Blues, Hip-Hop, Funk, Disco, Rock, Samba, Techno,Reggae, Bossa Nova, Cha-Cha-Cha,Pop e Jazz.
Já imaginou cantar, tocar e desenvolver todos estes estilos…?

Baseada em estilos e ritmos actuais, a “ORQUESTRA DO PAUTAS II” aborda os temas que marcam o nosso 
quotidiano e que se distinguem entre si por diversas características: musicais, sociais, culturais, …

Com esta obra, as crianças e jovens poderão entender, e sobretudo praticar, os fundamentos que caracterizam cada 
um dos Estilos Musicais e assim poderem fazer opções estéticas até agora restritas à superficialidade das audições 
comerciais.

Para além de uma base Rítmica suficientemente definida, tendo em conta a sua simplificação e praticabilidade, a 
Prática Instrumental e a Iniciação à Leitura Musical fomos um pouco mais longe e acrescentámos outros aspectos 
musicais primordiais, como a Percussão Corporal e o Canto.

Estes elementos, para além de a tornarem ainda mais completa, permitem que todos a possam praticar. 

Consultar Pág. 46.Consultar Pág. 46.
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VAmos CAntAr... Com músICA A ACompAnhAr - Coleção IV

Os 4 temas apresentados aliam a prática do canto aos jogos, ao movimento, à dança, à dramatização, pantomina e coordenação motora. 

O reforço de atitudes, valores, comportamentos e respeito pelo que é diferente serviu de mote para esta colecção. 

Os temas Emoções e Cidadania, Danças do Mundo, Especial Natal e Jazz em Miúdos são um reflexo disso mesmo, tanto nos temas que cada 
livro aborda, como  nas canções e ritmos diversificados que se encontram nos CD’s.

Características: 4 livros de Actividades 170 x 240 mm
                            4 CD’s - 48 canções - 245 x 345 x 30 mm / pasta de plástico
Referência: 034131-004                         
PVP: Sob consulta

- Bom dia
- Minhoco / Minhoca
- O meu Palhaço
- Quando eu estou contente
- A vida é bela
- Os relógios
- Amigos
- Hino da Alegria
- Funga Aláfia
- Kumbaya
- Direitos das Crianças
- Canção do Adeus

XIII emoções e CIdAdAnIA

- Tantas coisas
- Folhas de Outono
- Vem comigo
- Quando estou só
- Um dia o meu príncipe vai chegar
- No Verão
- O Palhaço Jarbas
- Boneca de Cetim
- Não te rales
- Inesquecível
- Lua Azul
- Melro, adeus!

XIV JAzz em mIúdos

- Vai nevar, vai nevar!
- Melekalikimaka
- À volta do Pinheiro
- A rena de nariz encarnado
- O Trenó
- A Borboleta
- O Pai Natal está a chegar
- Porta-te bem
- Tocam Sinos
- Rapaz do Tambor
- Nasceu o Salvador
- Natal em Festa

XV espeCIAl nAtAl

-Pupu
- Cielito lindo
- Zim, zim, zim...
- A Primavera
- Suáilci, samhailcí, hí dí hó
- Poetas e pensadores
- Tinimini
- Ikaboyé
- Kaze Neza
-Abre-te Sésamo
- Descoberta da Índia
- Pe-hé Ta-i-é

XVI dAnçAs do mundo

Os jogos contidos na colecção “GINÁSIO DOS  SONS”, permitem o desenvolvimento auditivo e a aquisição de algumas noções fundamentais para 
a compreensão do universo sonoro e para a aprendizagem da música.

Estes jogos pré-musicais destinam-se a fazer com que a criança aprenda os sons, de uma forma tão natural e espontânea, como acontece, por 
exemplo, com a aprendizagem das cores.

COLEÇÃO - GINÁSIO DOS SONS

LIVRO DO PROFESSOR
Livro principal com os jogos, as regras e as 
soluções.
Inclui CD com jogos programados.

GInásIo dos sons I - sons IsolAdos

KIT DO ALUNO
Cada kit do aluno contém 42 cartões em 7 
bolsas com os seguintes temas:
- Sons dos animais, sons do nosso corpo,sons 
humanizados e sons naturais.

CD DE APOIO
Controlo do tempo e repetições.
O tempo entre cada som pode ser  
controlado e aferido ao grupo.

Sons separados faixa a faixa 
Permitem centenas de novos 
jogos uma vez que os sons, 
estando separados, podem 
ser combinados de inúmeras 
maneiras.

Características: 
- Livro do Professor ( capa dura - 310x320 mm )  
- 10 Kit’s do aluno ( 240x300 mm ) 
- 2 CD’s 
Referência: 03413141-020
                     0313141-022                        
PVP: 150,00€

O único jogo de sons que permite que toda a turma trabalhe em simultâneo.
O prazer de trabalhar em grupo com um desenvolvimento individual.
Descobrir os sons - Nível de dificuldade 1.

LIVRO DO PROFESSOR
Livro principal com os jogos, as regras e as 
soluções.
Inclui CD com jogos programados.

GInásIo dos sons II - AmbIentes sonoros

KIT DO ALUNO
Cada kit do aluno contém 42 cartões em 5 
bolsas com os seguintes temas:
- Floresta, praia, casa, quinta, cidade.

CD DE APOIO
Controlo do tempo e repetições.
O tempo entre cada som pode ser  
controlado e aferido ao grupo.

Sons separados faixa a faixa 
Permitem centenas de novos 
jogos uma vez que os sons, 
estando separados, podem 
ser combinados de inúmeras 
maneiras.

Características: 
- Livro do Professor ( capa dura - 310x320 mm )  
- 10 Kit’s do aluno ( 240x300 mm ) 
- 2 CD’s 
Referência: 03413142-021
                     0313141-023                        
PVP: 150,00€

O único jogo de sons que permite que toda a turma trabalhe em simultâneo.
O prazer de trabalhar em grupo com um desenvolvimento individual.
Descobrir os sons - Nível de dificuldade 2.- 4 LIVROS com letras de 48 canções, partituras e sugestões de actividades

- 4 CD’S com 48 canções cantadas por crianças + versão instrumental
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Propostas artísticas para o Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico 

ColeCção - CAntAr, dAnçAr, brInCAr...
Educação Musical e Expressões Artísticas

Sessões de trabalho detalhadamente programadas.
Contém vídeos de todas as actividades propostas.

29 vídeos de actividades 
30 canções e respectivos instrumentais
7  histórias narradas 

Interligação de saberes e de actividades: 
- Expressão Musical;
- Dança;
- Jogos;
- Expressão;
- Plástica;
- Expressão Dramática ...

Características: 
- 2 Livros + 2 CD’s + 2 DVD’s  
Referência: 0341314152 - 001                      
PVP: Sob consulta

Objectivos didácticos e área curricular  

Canção com partitura, letra e 
acordes  

Sugestão de actividades 
descrita e demonstrada em 
vídeo com crianças

Faixas correspondentes no CD
Sessões de trabalho detalhadamente 
                                  programadas

Outros materiais/obras que 
completam o tema

Interdisciplinaridade

A colecção “No Palco – Teatro para Crianças” permite múltiplas utilizações (Teatro, Música, Fantoches, ...) constituindo um valioso e 
completo material de trabalho, nas actividades de Música e Expressões Artísticas, no dia-a-dia e em apresentações/ representações 
públicas.

ColeCção - no pAlCo

Teatro para Crianças

Conteúdo:
- 12 Livros, com textos de peças de teatro infantis, baseados em contos tradicionais portugueses;
- 12 CD’s Áudio/ Rom. 

O suporte áudio contém as canções e peças, gravadas por actores e crianças, com os respectivos playback’s. 
O suporte CD-Rom contém as peças com imagens animadas, versão “karaoke” de estudo dos  textos  e canções, sugestões  para 
montagem   de cenários, de adereços de guarda-roupa, de maquilhagem e de adereços de palco.

Características: 
- 12 ivros de capa dura 200x250 mm
- 12 CD’s
- Pasta para transportar os livros e CD’s
Referência: 0371314152-001                      
PVP: Sob consulta

Expressões  Art íst icas
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O objectivo de ambas as obras é fornecer uma biblioteca de imagens fácil de utilizar que permitam a associação da imagem ao som.
As propostas de actividades permitem explorar os suportes na sua integralidade e adaptar os exercícios de escuta aos objectivos                               
pedagógicos propostos. Estas sugestões podem servir também de base para delinear novos exercícios.

O conceito de utilização de Picto Som e Picto Música assegura uma pedagogia simples e extremamente prática, mas ao mesmo tempo 
lúdica, eficaz e progressiva.

pICto som e pICto músICA

Picto Som é uma ferramenta prática para dar a conhecer o nosso meio ambiente 
sonoro (animais, sons industriais, sons naturais…). 

Partindo da audição de um som isolado à de dois, três ou quatro sons 
simultaneamente, este jogo facilita a familiarização com o “mundo sonoro”.

pICto som

Características Conjunto: 
- 1 Livro Pedagógico
- 1 CD 
- 36 cartões
Referência: FZ9746                
PVP: 40,00€

Características: 
Jogo de 36 Cartões Suplementares

Referência: 9854                    
PVP: 10,00€

Picto Música é um jogo concebido para facultar aos professores/ formadores um meio para dar a conhecer as 
diferentes famílias de instrumentos, a posição que os instrumentistas adoptam para tocar os seus instrumentos, 
bem como as diferentes técnicas de execução dos mesmos. 

Partindo da audição de um instrumento a solo à de duos, trios ou quartetos, apresenta pequenas composições 
concebidas especialmente para atingir os objectivos deste jogo. Estas, tornam a descoberta e a familiarização 
com o mundo dos instrumentos musicais mais fácil e agradável.

pICto músICA

Características Conjunto: 
- 1 Livro Pedagógico
- 1 CD 
- 36 cartões
Referência: 9980                  
PVP: 40,00€

Características: 
Jogo de 36 Cartões Suplementares

Referência: 9855                    
PVP: 10,00€

Em Francês.
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ComemorAções em 26 CAnções

As datas e os dias especiais ao longo do ano, relembram-nos acontecimentos históricos, chamam a atenção para valores de sempre e 
dão continuidade às tradições do passado.  

Estas comemorações são a nossa memória coletiva, a nossa identidade comum e são também elas que nos ajudam a descobrir o nosso 
lugar no mundo. 

Características: 
- 1 Livro + 1 CD + 1 Cartaz  
Referência: 03410132-073                     
PVP: 15,00€

3º EDIÇÃO

ColeCção - Clube do pAutAs
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Este Livro/CD pretende ser um contributo para a introdução à Língua Inglesa.

Na era do conhecimento, a comunicação é a base para se atingir este patamar de desenvolvimento civilizacional.
Facilitar a comunicação entre todos, é um primeiro passo para o conhecimento, a compreensão e ajuda mútua.
A linguagem sempre foi, por excelência, o principal meio de interação com os outros, que permitiu catapultar a 
humanidade para os níveis de desenvolvimento já atingidos. 

A universalidade de uma língua, como é o caso do INGLÊS, constitui um veículo facilitador dessa interação que, 
pela troca de informação, experiências vividas, sentimentos e anseios, nos conduz, passo a passo, mas de forma 
determinada, ao conhecimento e ao respeito mútuo.

Por sua vez, a música contém em si aquele ”poder mágico” de exercitar o nosso cérebro, criando entusiasmo pela 
aprendizagem, facilitando a aquisição de vocabulário e estrutura gramatical de uma forma divertida e natural.
Desenvolve a capacidade auditiva e captação da pronúncia correta, estimulando o espírito crítico. Com a música 
poderemos, mais facilmente, aprender INGLÊS.

Nesta obra pretendemos reunir um conjunto de 26 canções, acompanhadas de vocabulário complementar e 
exercícios de prática e consolidação, que apelam à participação e proximidade dos pais, educadores e professores 
que, com a sua presença, ajudarão os mais novos na sua caminhada e conquista de mais um desafio – a 
aprendizagem da língua inglesa..

InGlês FundAmentAl

Novidade

Características: 
- Livro com OFERTA de CD 
Referência: 03410132-077              
PVP: 15€
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Lê as histórias surpreendentes do Pequeno Leonardo e dos seus amigos e vê como é importante o respeito 
pela natureza!

As InCríVeIs AVenturAs do pequeno leonArdo

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD
Referência: 0352-010            
PVP: 9,90€

Lê as surpreendentes aventuras do jovem Leonardo Da Vinci e dos seus amigos.
Diverte-te a construir as suas máquinas incríveis e a brincar com elas!
HISTÓRIAS, CURIOSIDADES e ATIVIDADES | Livro com 3 quadros destacáveis para construir uma das suas 
incríveis invenções.

pequeno leonArdo – Aprender e ConstruIr

Características: 
- Livro
Referência: 0313141-002            
PVP: 9,90€
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A Música, dada a sua abrangência multidisciplinar, desenvolve capacidades auditivas, verbais, matemáticas, lógicas, criativas e decomunicação.
Os livros da colecção “Clube do Pautas” criam momentos de aproximação entre educadores e crianças, onde a Música é a motivação e as actividades 
associadas, o mote para aprendizagens significativas.

ColeCção - Clube do pAutAs

umA CAnção por semAnA

- O Livro/CD “Uma Canção por Semana” tem 53 actividades (uma por semana), 
muito simples e divertidas que  educadores e crianças vão adorar partilhar.
- O CD tem 53 canções, para cada canção sugere-se uma actividade.
- Um Cartaz para registar as actividades semanais.

Actividades:
Música, actividades plásticas, jogos, ciência viva, entre outras.

Características: 
- 1 Livro + 1 CD + 1 Cartaz (Calendário) 
Referência: 03410132- 027                       
PVP: 15,00€

VoltA Ao mundo em 40 CAnções

- Este Livro/CD é uma viagem por 40 países, com 40 sugestões de actividades plásticas  
muito simples e divertidas em  que educadores  e crianças vão adorar partilhar. 
- A cada país corresponde uma canção tradicional (40 canções) e uma actividade 
característica do mesmo.
- Um Cartaz com o Planisfério + etiquetas para se ir completando  à medida que se vai 
explorando o conteúdo da obra.
- Mapas pormenorizados dos Continentes com informação de interesse geográfico e 
curiosidades. 

Características: 
- 1 Livro + 1 CD + 1 Cartaz (Planisfério)
Referência: 03410132- 036                       
PVP: 15,00€

InGlês FundAmentAl em 26 CAnções 
- Este Livro/CD pretende ser um contributo para a introdução à Língua Inglesa.
A universalidade de uma Língua, como é o caso do INGLÊS, constitui um veículo facilitador da 
interacção entre todos os povos. 
- O livro “Inglês Fundamental em 26 Canções” é um ponto de partida!
Neste livro reunimos 26 canções acompanhadas de vocabulário complementar e exercícios de prática 
e consolidação.
- O CD tem 26 canções de fácil apreensão, sendo que cada uma está relacionada com um tema 
específico, Ex: Alimentação, família, animais, dias da semana, entre outros…
- Um Cartaz com o alfabeto e actividade de colagem/pintura.
Todo o vocabulário é acompanhado com respectiva ilustração.

Características: 
- 1 Livro + 1 CD + 1 Cartaz  
Referência: 03410132- 037                       
PVP: 15,00€

os números em 24 CAnções

- Hoje é do domínio comum e genericamente aceite que a música, particularmente no caso que nos 
interessa a canção didáctica, tem um grande poder educativo.
- Dada a abrangência da canção didática: texto, ritmo, som, duração, altura, intensidade, timbre, 
dança, multiculturalismo, pantomina, mímica, dramatização, movimento, etc.., esta, de uma forma 
integrada e globalizante, permite a articulação das diferentes áreas de conteúdo e a construção 
do saber.
 - Um Cartaz com exercícios com os números e respectivas quantidades, exercícios de  consolidação 
(pintura e colagem usando o material que se encontra no livro).

Conceitos: Numeração, Cores, Lógica, Associação, Classificação.

Características: 
- 1Livro + 1 CD + 1 Cartaz
Referência: 03410132-046                       
PVP: 15,00€

As letrAs em 24 CAnções

- Hoje é do domínio comum e genericamente aceite que a música, particularmente no caso 
que nos interessa a canção didáctica, tem um grande poder educativo.
-Dada a abrangência da canção didática: texto, ritmo, som, duração, altura, intensidade, 
timbre, dança, multiculturalismo, pantomina, mímica, dramatização, movimento, etc..., esta, 
de uma forma integrada e globalizante, permite a articulação das diferentes áreas de con-
teúdo e a construção do saber.
- Um Cartaz com o alfabeto, exercícios de consolidação (pintura e colagem usando o mate-
rial que se encontra no livro).

Conceitos: Alfabeto, Cores, Lógica, Associação, Classificação.

Características: 
- 1 Livro + 1 CD + 1 Cartaz 
Referência: 03410132-047                    
PVP: 15,00€

 Até Ao nAtAl em 25 CAnções 

Livro com Cinco Autos de Natal:
- A Árvore de Natal; O Presépio; História do Natal; O Pai Natal; Tradições de Natal. 
- Construir o cenário e adereços de palco.
- Textos explicativos e breve história de cada um dos temas abordados. 
- Poesias de Natal.
- Apresentação teatral dos Autos.
- Inclui CD com 25 faixas:
- Uma aventura com música e actividades para construíres até ao Natal.

                                                          Uma forma divertida de aprender!

Características: 
- 1 Livro + 1 CD + 1 Cartaz  
Referência: 03410132-048                       
PVP: 15,00€

9ª Edição
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Um registo fotográfico e escrito de maravilhosos momentos únicos: os primeiros passos, os primeiros gestos, as primeiras palavras, as primeiras 
brincadeiras…

Coleção - CresCer

10 canções originais e respetivos instrumentais, que estimulam e reforçam o desenvolvimento na fase 
final de um ciclo importante do crescimento.
Um livro para descobrir, conhecer, escutar, cantar e viver momentos únicos de carinho e aprendizagem.
Um registo escrito e cantado de experiências maravilhosas. Exercícios, atividades e a preparação para o grande dia 
dos finalistas…

CAnções pArA 5-6 Anos

Características: 
- Livro com OFERTA de CD 
Referência: 034141-102             
PVP: 8,85€

Novidade

Versão CAntAdA
+

Versão InstrumentAl
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Um registo fotográfico e escrito de maravilhosos momentos únicos: os primeiros passos, os primeiros gestos, as primeiras palavras, as primeiras 
brincadeiras…

Coleção - CresCer

12 Canções originais adequadas a cada etapa do crescimento do bebé, que estimulam e reforçam o seu desenvolvimento.
Um livro para descobrir, conhecer, escutar, cantar e viver momentos únicos de carinho e aprendizagem.

CAnções pArA 1-2 Anos

12 Canções originais adequadas a cada etapa do crescimento da criança, que estimulam e reforçam o seu 
desenvolvimento.
Um livro para descobrir, escutar, cantar e viver momentos únicos de carinho e aprendizagem.

CAnções pArA 3-4 Anos

Características: 
- Livro com OFERTA de CD 
Referência: 034141-092                
PVP: 8,85€

Novidade
Características: 
- Livro com OFERTA de CD 
Referência: 034141-093              
PVP: 8,85€
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ColeCção - CAnções temátICAs VIAJAr A CAntAr em portuGAl em portuGAl

Com este livro cada viagem será puro divertimento. Todos irão cantar as lindas canções tradicionais, divertirem-se nas festas 
tradicionais, saborear a deliciosa gastronomia, conhecer o artesanato e visitar os monumentos de norte a sul. Tudo isto, mais as 
atividades, fazem deste livro um companheiro de viagem perfeito.

Características: 
- Livro com Oferta de CD
Referência: 034141-094                    
PVP: 7,05€

Música, anedotas, adivinhas e exercícios 
divertidos! Com este Livro com OFERTA de CD a 
viagem será puro divertimento
Toda a família e amigos irão cantar canções 
divertidas até chegarem ao seu destino.

Encontre numa grande superfície perto de si!
Inclui as músicas:
* O Carro do meu chefe; Lagarto Pintado; Eu 
perdi o dó; Fui visitar minha tia a Marrocos, entre 
outras.

Características: 
- Livro com Oferta de CD
Referência: 034141-085                   
PVP: 7,05€

VIAJAr A CAntAr em portuGAl

Com este livro as tuas férias e da tua família serão puro divertimento.
As canções, anedotas, adivinhas e atividades divertidas, fazem deste livro o teu melhor companheiro de férias.

Características: 
- Livro com Oferta de CD
Referência: 034141-105              
PVP: 9,90€

VIAJAr A CAntAr! nAs FérIAs
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Esta obra tem como objetivo proporcionar 
aos Educadores um instrumento de trabalho 
pedagógico que facilite a dinamização dos jogos 
tradicionais nos Jardins de Infância e nas escolas 
do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Este livro apresenta trinta Jogos Tradicionais 
Portugueses, acompanhados por uma vasta oferta 
de atividades complementares e interdisciplinares.
Perante o exposto, caberá aos Professores e 
Educadores adequar esta obra junto das crianças 
de forma educativa, para que possam desenvolver 
competências individuais e em grupo, tendo como 
finalidade a preservação
dos jogos tradicionais enquanto atividade lúdica 
de cariz cultural e popular.
Características: 
- Livro
Referência: 032-006             
PVP: 7,05€

JoGos trAdICIonAIs

Diverte-te a pressionar os BOTÕES e reconhece os 
sons característicos destes AMIGOS fantásticos!

Características: 
- Livro
Referência: 03142-096          
PVP: 8,50€

As AVenturAs máGICAs de pepper - oFertA de dVd
Mais um dia na quinta! Nesta aventura, Pepper 
descobre que com ajuda dos amigos, se consegue 
superar todos os obstáculos. 
Uma história para ler, ouvir e ver. Um livro cheio 
de belas ilustrações e personagens simpáticas que 
ganham vida num desenho animado que podes ver 
em DVD.

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD  
Referência: 0352-009                      
PVP: 8,50€

Novidade

Novidade
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Uma coleção de livros cheios de belas ilustrações e personagens simpáticas que ganham vida num DVD mágico.
Histórias para ler, ouvir e ver.

A FAntástICA hIstórIA

História para ler, ouvir e ver com toda a família.
Um livro cheio de belas ilustracões
que magicamente ganham vida num DVD,
para viver mais intensamente
as aventuras dos nossos heróis.

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD                       
PVP: 8,50€

pInóquIo

História para ler, ouvir e ver com toda a família.
Um livro cheio de belas ilustracões
que magicamente ganha m vida num DVD,
para viver mais intensamente
as aventuras dos nossos heróis.

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD                       
PVP: 8,50€

CApuChInho Vermelho

o CoelhInho pAsCoAl

O excesso de auto-confiança e a pressa são maus conselheiros. 
Mas, aprendemos com os erros.
O Coelhinho Pascoal vai aprender que não pode crescer sem a 
sabedoria dos adultos.

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD  
Referência: 0352-005                       
PVP: 8,50€

Os mais pequeninos são sempre curiosos e não 
conseguem resistir à tentação de explorar lugares 
novos e desconhecidos. A partir do momento em 
que encontram um espelho tudo pode acontecer... 
até encontrar um novo amigo.

o pAtInho romeu

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD  
Referência: 0352-002                       
PVP: 8,00€
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o meu prImeIro lIVro

Este extraordinário livro contém várias 
imagens ricamente ilustradas que descrevem, 
de modo claro e detalhado, o funcionamento 
dos principais órgãos do corpo humano. 

Uma fascinante aventura que estimula a 
curiosidade dos mais novos e os aproxima de 
um modo divertido, dos segredos da anatomia.
Uma viagem à descoberta dos segredos da 
maravilhosa máquina que é o corpo humano.

Características: 
- Referência: 032-001                       
PVP: 8,50€

Corpo humAno

Porque caem os objetos? O ar tem peso?
Porque vemos o mundo a cores?
Porque amadurecem os frutos?
Neste livro encontras resposta a estas e muitas 
outras perguntas, graças a experiências fáceis
e divertidas de fazer.
Vais descobrir como funcionam coisas, 
desvendar alguns mistérios da ciência e 
urpreender os teus amigos
com simples truques de ciência.

Características: 
- Livro                  
PVP: 8,50€

eXperIênCIAs

Novidade
A menInA sem nome

O Mago Parlapatez e o Mago Parlapatão oferecem-lhe a 
possibilidade de viver uma nova vida: ela poderá ser Maria Flor na 
Terra da Sensatez ou Maria Pó na Terra da Confusão.

Em qual destes locais poderá a menina ser verdadeiramente feliz?

Características: 
- 1Livro 
Referência: 032-002                      
PVP: 5,50€

o pelICAno beltrAno

JoseFA sem dentes

Todas as bruxas são más e querem ver os outros infelizes. 
A Bruxa Josefa Sem Dentes não é exceção. Só um rapaz inteligente 
e corajoso poderá devolver a felicidade aos habitantes daquele 
reino.

Quando se apodera do Reino do Sol Quadrado, com as suas terríveis 
palavras mágicas, a bruxa transforma-o num local infeliz, obscuro 
e triste, onde todos vivem com medo.

Características: 
- 1Livro 
Referência: 032-003                     
PVP: 5,50€

As pessoas más e egoístas querem tudo só para elas. Assim é o 
Tubarão Pretão, que resolveu ficar com um mar inteiro só para 
si, impedindo o simpático Pelicano Beltrano de alimentar a sua 
família.
Mas, certo dia, o Tubarão Pretão tem um grande problema.
O que fará o Pelicano Beltrano: abandonará o tubarão à sua sorte 
ou decidirá ajudá-lo?

Características: 
- 1Livro 
Referência: 032-004                     
PVP: 5,50€

hIstórIAs dA mInhA InFânCIA

2ª Edição
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Desde o berço até à cova, a escola é a melhor altura 
da nossa vida. O tempo que passamos na escola 
é, sem dúvida, o período mais despreocupado e 
feliz das nossas vidas. Amigos fiéis, professores 
dedicados, diretores carinhosos, o som da 
campainha da escola, a cacofonia barulhenta que 
se espalha pelo recreio – estas são recordações 
que guardamos no coração para sempre. 
Mas… terá sido tudo exatamente assim?

Características: 
- Livro
Referência: 032-007            
PVP: 9,90

A esColA

Novidade

quAndo CresCer... quero ser... ArqueóloGo
APRENDE:
• O que é a Arqueologia
• Quem foram os Grandes Arqueólogos
• As descobertas arqueológicas mais importantes
• A tornar-te num arqueólogo
• Que ferramentas utilizam os Arqueólogos
• O bom e o difícil na Arqueologia
EXPERIMENTA:
• Saber a idade de um objeto que tens em casa
• Realizar escavações no jardim
• Colares um prato partido
• Descrever objetos que tu descobriste
• Desenhar o objeto encontrado
• Fazer um diário de exploração

Referência: 032-010                
PVP: 5,50€

quAndo CresCer... quero ser...
Já pensaste no que queres ser quando cresceres? A coleção “Quando crescer… quero ser…” vai ajudar-te!
Com muitas curiosidades, experiências para realizares, factos históricos e ilustrações fantásticas, vai ser o primeiro passo para conhecer 
e quem sabe descobrir a tua verdadeira vocação!

quAndo CresCer... quero ser... pAleontoloGIstA

APRENDE:
• O que é a Paleontologia?
• O que são fósseis?
• O que são dinossauros?
• Quando viveram os dinossauros?
• Como ser um Paleontologista?
• Será que os dinossauros estão mesmo extintos?
EXPERIMENTA:
• Reconhecer diferentes tipos de dinossauros
• Simular uma pegada de um fóssil
• Fazer experiências com sedimentos
• Tenta ser um dinossauro bípede (dois pés)
• Fazer a tua própria escala de tempo geológico
• Tenta fazer penas voadoras

Referência: 032-09                    
PVP: 8,85€

quAndo CresCer... quero ser... ArquIteto

• O que é a arquitetura?
• Quem é que define o aspeto da cidade?
• O que é que influencia a forma de uma casa?
• Como é que apareceu a Torre Eiffel?
• Pode-se fazer um jardim no telhado?
EXPERIMENTA:
• Descobrir o que é o projeto de trabalho!
• Fazer um desenho à escala!
• Desenhar a planta do teu quarto!
• Descobrir materiais de construção!
• Modificar o aspeto de uma fachada!

Referência: 032-009                   
PVP: 8,85€

Novidade

Novidade

Novidade
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bebé GuGu

Os bebés experimentam através dos sentidos. O Gugu também. 
Neste livro divertido ele descobre que diferentes objetos transmitem 
diferentes sensações. Enquanto lê esta história ao seu bebé explore 
e descubra um mundo de diferentes sons e texturas.
Em cada ilustração há um pequeno brinquedo em forma de gato que 
pode mostrar ao seu filho.
Em breve ele vai aprender que há sempre algo especial escondido no 
livro do Gugu. Um livro é uma prenda para toda a vida...
Assim como ler e cantar para o bebé!

brInCA bebé!

Neste livro de capa almofadada vai conhecer o Gugu, um 
bebé que ainda está a aprender a conhecer o grande e 
desconhecido mundo que o rodeia. O seu bebé, tal como 
o Gugu, tem imensas coisas novas para aprender. Segure o 
seu bebé no colo e leia -lhe os versos em voz alta. 
O bebé vai adorar ouvir a sua voz. Deixe o seu filho ver 
as imagens o tempo que quiser. Mesmo os bebés mais 
“pequeninos” ficam fascinados com as formas e as cores 
das ilustrações. Um livro é uma prenda para toda a vida...
Assim como ler e cantar para o bebé!

bem-VIndo bebé| BabyTV é o primeiro canal no mundo criado para bebés, crianças até aos 4 anos e pais, com transmissão 24 horas, programação contínua, sem espaço publicitário. 
O canal apresenta séries exclusivas criadas por uma equipa multidisciplinar, especialista na área educacional. Histórias cativantes, personagens adoráveis e séries 
interativas divertidas despertam a criança para um mundo de descoberta e aprendizagem.
O conteúdo desta obra está editado em três suportes diferentes que se combinam e complementam: LIVRO, CD e DVD. A diversidade de estímulos que proporciona é, 
por esse facto, um excelente meio para a criança desenvolver as suas capacidades musicais, linguísticas e cognitivas.

bAbYtV

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD/CD
Referência: 03410132-061                        
PVP: 8,80€

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD/CD
Referência: 03410132 - 063                       
PVP: 8,80€

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD/CD
Referência: 03410132 - 060                        
PVP: 8,80€

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD/CD
Referência: 03410132 - 062                       
PVP: 8,80€

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD/CD
Referência: 03410132 - 064                        
PVP: 8,80€

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD/CD
Referência: 03410132 - 065                       
PVP: 8,80€

Características: 
- Livro com OFERTA de CD
Referência: 03410132-067                        
PVP: 8,85€

Características: 
- Livro com OFERTA de CD
Referência: 03410132-068                        
PVP: 8,85€

Os bebés adoram animais e músicas divertidas. Este lindo livro de 
tecido, contém músicas de animais que poderá partilhar com o seu 
filho.
Escutar e cantar divertidas canções e observar as fotografias coloridas 
fortalece laços afetivos e o seu bebé desenvolve competências 
linguísticas.
À medida que o seu bebé desenvolve a motricidade fina, a pega do
livro transforma-o num excelente “livro de passeio” para viagens
especiais.
Siga as sugestões de cada página de forma a tirar o máximo partido 
desta maravilhosa experiência de partilhar um livro com o seu bebé.

CAnções pArA o bebé

Características: 
- Livro de pano com OFERTA de CD
Referência: 03410132-066            
PVP: 8,85€
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Os 4 temas apresentados aliam a prática do canto aos jogos, ao movimento, à dança, à dramatização, pantomina e coordenação motora. 
As canções servem de ponto de partida para proporcionar o desenvolvimento de todas as condições necessárias e fundamentais para uma 
verdadeira aprendizagem da música.

VAmos CAntAr... Com músICA A ACompAnhAr  

I moVImento - JoGos musICAdos

- Senhor Sapateiro
- O Jogo do lenço
- Senhora Dª Anica
- O Anel
- Bóia, bóia, binha
- Lagarto Pintado
- O chapéu de três bicos
- Eu fui ao Jardim Celeste
- Que linda falua
- Mata tira-tira-ná
- O senhor do meio
- Rosa branca ao peito

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções
Referência: 034141-034                       PVP: 15,00€             

II CAnções de sempre

- Olha a bola Manel
- Salta a bola
- A moda da Rita
- O balão do João
- As pombinhas da Cat’rina
- O pião
- Atirei o pau ao gato
- O barquinho
- O pastor
-.O pretinho Barnabé
- Papagaio loiro
- Lá vai uma, lá vão duas

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm
   1 CD - 12 canções 
Referência: 034141-035                       PVP: 15,00€             

III dAnçAs de rodA

- A caminho de Viseu
- Ai Lim, ai lim, ai lé
- Apanhar o trevo
- As carvoeiras
- Ó ciranda
- Dobadoira
- Indo eu
- A machadinha
- No alto daquele monte
- Ora bate padeirinha
- Ó Rosa arredonda a saia
- São coradinhas

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções 
Referência: 034141-036                      PVP: 15,00€             

IV AnImAIs

- Na quinta do tio Manel
- O gato fabuloso
- Uma vez era um menino
- O pato pateta
- Três animais simpáticos
- Eu sou o coelhino
- O elefante
- O macaco
- Os sapinhos
- Os meus “amigos”
- Um gato
- Todos os patinhos

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm   
              1 CD - 12 canções
Referência: 034141-037                       PVP: 15,00€             

Os 4 temas apresentados aliam a prática do canto aos jogos, ao movimento, à dança, à dramatização, pantomina e coordenação motora. 
Os 4 temas escolhidos tentam retratar, por um lado, duas componentes marcantes do ano: o Natal e as Estações do Ano; por outro, procuram criar 
ambientes de envolvência com o mundo tradicional infantil, através das canções e histórias que fazem parte da nossa tradição.

V CAnções de nAtAl

- Noite Feliz
- A todos um bom Natal
- O menino está dormindo
- Natal Africano
- Natal de Elvas
- Toca o sino pequenino
- É Natal
- Entrai pastores entrai
- Feliz Natal
- Gloria in excelsis Deo
- Os meus presentinhos
- Menino Jesus do Céu

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções
Referência: 034141-038                      PVP: 15,00€             

VI estAções do Ano

- Quando chega o Outono
- Castanhas
- Uma, duas, três castanhas
- A chuva é um ping-ping
- A chuva cai cai
- O Inverno é mau
- Cai a chuva
- A Primavera chegou
- Andorinha
- A Primavera
- Gosto de flores
- No Verão

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções 
Referência: 034141-039                       PVP: 15,00€             

VII umA CAnção umA hIstórIA

- As mulheres do monte
- A Viscondessa
- Na toca da Dª Raposa
- História do bicho-da-seda
- Três cabritinhos
- As bodas na capoeira
- Um rato, um gato
- O lobo, o pastor e o cordeirinho
- História da Carochinha
- Larau-larito
- História de um pinguim
- A história de um gato

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm
   1 CD - 12 canções
Referência: 034141-040                       PVP: 15,00€             

VIII CAnções trAdICIonAIs

- No meio do Mira
- Trai-trai
- No alto daquela serra
- Alecrim
- Josezito
- Os olhos da Marianita
- Ó minha amora madura
- A laranjinha
- Maçã coradinha
- Meu coletinho aos ramos
- A moleirinha
- Ora ponha aqui o seu pezinho

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções
Referência: 034141-041                       PVP: 15,00€             

 Livros com letras e partituras, acompanhadas de sugestões de actividades: Dançar, jogar e dramatizar.
 Livros com letras e partituras, acompanhadas de sugestões de actividades: Dançar, jogar e dramatizar.
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Os 4 temas apresentados aliam a prática do canto aos jogos, ao movimento, à dança, à dramatização, pantomina e coordenação motora. 
O dia-a-dia das crianças, bem como os momentos mais significativos do ano – festividades, constituem os temas centrais desta terceira 
colecção.
No entanto, quisemos também partir “à descoberta do mundo” e da sua pluralidade, com as canções tradicionais infantis de alguns países 
dos cinco continentes.

IX FestIVIdAdes

- Nós somos os três Reis
- Dia de São Valentim
- Viva o Carnaval
- Dia da Árvore / A floresta
- Coelhinho novo
- Uma gaivota
- Dia da Mãe / Dia do Pai
- Dia da Criança
- Proteger a Natureza
- São João bonito
- Parabéns a você
- Hino Nacional / A Portuguesa

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções
Referência: 034141-042                      PVP: 15,00€             

X CAnções do mundo

- Hani Kuni
- Ó Susana
- Samba-Lelê
- Marcha soldado
- Yienka
- No pontão d’Avinhão
- Marcha do escocês
- Jimba Papalusjka
- Yamanô
- O chinês
- Kokoleoko
- Tali Bole

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções
Referência: 034141-043                       PVP: 15,00€             

XI o meu dIA-A-dIA

- Na minha banheira
- O meu pequeno-almoço
- Lavo os dentinhos
- As botas sorridentes
- Bibe colorido
- Bom dia
- Ter amigos
- Vem brincar
- As compras
- Vou ao circo
- Pompom
- Dormir e sonhar

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções
Referência: 034141-044                       PVP: 15,00€             

XII VIVo A CAntAr

- Caixinha de cores
- Touro e passarinho
- Dó-ré-mi / Música no coração
- Para a frente
- O pastorzinho
- O cuco na floresta
- As três galinhas
- Na loja do mestre André
- O nosso galo
- Dó-ré-mi - a Mimi
- Em noites de Verão
- O Pautas

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm   
             1 CD - 12 canções
Referência: 034141-045                       PVP: 15,00€             

GInásIo dos sons - sons IsolAdos - níVel 1

Características: 
- Livro  + CD +  Cartões
Referência: 03413141- 018                       
PVP: 15,00€

Os jogos da colecção “Ginásio dos Sons”, permitem o desenvolvimento auditivo e a aquisição de algumas noções fundamentais para a compreensão 
do universo sonoro e para a aprendizagem da música.
Partindo dos sons que nos rodeiam, e fazendo um paralelismo com o desporto, a criança treina o seu ouvido.
Estes jogos pré-musicais destinam-se, no fundo, a fazer com que a criança aprenda os sons de uma forma tão natural e espontânea como acontece 
com a aprendizagem das cores.
CD com 40 Faixas de Jogos Programados. O início de uma grande aventura:  A Música…

Características: 
- Livro  + CD +  Cartões
Referência: 03413141- 018                       
PVP: 15,00€

GInásIo dos sons - ( lIVro + Cd )

GInásIo dos sons - AmbIentes sonoros - níVel 2

VAmos toCAr... FlAutA de bIsel - lIVro + Cd - áudIo / Cd - rom

Auto-aprendizagem no teu computador e Hi-Fi!

Um novo método de iniciação à Flauta de Bisel

Características: 
- 1 Livro + 1 CD (Áudio-ROM/ CD-ROM)
Referência: 0792-001                       
PVP: 9,00€

- Um novo método de iniciação à Flauta de Bisel.

- Partituras simples para várias horas de estudo e entretenimento.

- 12 Temas em andamento lento para treino.

- 12 Agradáveis melodias  

- Livro com Partituras.

Faixas: 
. Papagaio Loiro/ As Pombinhas da Catrina 
. Alecrim/ Jimba Papaluska
. Hani Kuni/ Parabéns a Você
. Hino da Eurovisão/ Hino da Alegria
. Chegou a hora do Adeus/ Kumbaya
. Menina estás à janela/ Aura Lee (love me tender)

Vamos Cantar . . .  Com Música a  Acompanhar

 Livros com letras e partituras, acompanhadas de sugestões de actividades: Dançar, jogar e dramatizar.
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Que sons escuta o bebé? Ouve com atenção porque há muitos sons diferentes. 
Vira as páginas e levanta as abas descobrindo quem os faz.

O texto em rima e a surpresa dos sons - que poderão ser ouvidos vezes sem conta 
quando se  levantam as abas - vão deliciar os pais e as crianças.

ouVe bébe!

Características:  1 Livro de Sons
Referência: 03142-066               
PVP: 12,9€

Quando levantas as abas ouves os sons!

nA selVA

Características:  1 Livro de Sons
Referência: 03142-069              
PVP: 8,00€

Visita a selva e escuta com muita atenção 
o som de cada animal.

Em cada página carrega no botão 
e ouve o som de cada animal

Os animais estão a preparar-se para a grande exibição mas não conseguem 
encontrar os seus instrumentos!

As abas escondem os sons musicais à medida que a Gata Marta encontra a sua 
flauta, a Raposa Rosa o seu violino, o Rato Renato a sua tuba e o Porquinho Tino 
o seu tambor.
Depois, todos tocam juntos no grande concerto final.

O texto em rima e a surpresa dos sons - que poderão ser ouvidos vezes sem conta 
quando se levantam as abas - vão deliciar os pais e as crianças.

um ConCerto pArA o bébe

Características:  - 1 Livro de Sons
Referência: 03142-079          
PVP: 12,9€

A Coleção “Árvore do Saber” tem como principal objectivo explicar às crianças, de uma forma simples e lúdica, alguns dos mais importantes fenómenos da Natureza.

Coleção - árVore do sAber

porque VoAm os pássAros? 

Em cada página carrega no botão correspondente e a história ganha magicamente vida. 

Características: 
1 Livro  +  1 CD +  1 Peluche de Dedo
Referência: 034142-001
PVP: 15,00€

Este livro, além da informação científica desenvolve e estimula as capacidades de pré-
leitura e leitura.

Tem como personagem principal um Ursinho que, através de uma emocionante viagem, 
descobre de uma forma simples e original porque voam os Pássaros.

porque eXIste o dIA e A noIte? 

Características: 
1 Livro  +  1 CD +  1 Peluche de Dedo
Referência: 034142-002  
PVP: 15,00€

Este livro, além da informação científica desenvolve e estimula as capacidades de pré-leitura e leitura.

Tem como personagem principal um um Patinho que, através de uma emocionante viagem, descobre de 
uma forma simples e original porque existe o Dia e a Noite.

porque eXIstem As estAções do Ano? 
Este livro, além da informação científica desenvolve e estimula as capacidades de 
pré-leitura e leitura.

Tem como personagem principal um Cãozinho que, através de uma emocionante 
viagem, descobre de uma forma simples e original porque existem as Estações do 
Ano.

porque eXIstem As estrelAs? 
Este livro, além da informação científica desenvolve e estimula as capacidades de 
pré-leitura e leitura.

Tem como personagem principal um Tigre que, através de uma emocionante viagem, 
descobre de uma forma simples e original porque existem as estrelas.

Características: 
1 Livro  +  1 CD +  1 Peluche de Dedo
Referência: 034142-004
PVP: 15,00€

Características: 
1 Livro  +  1 CD +  1 Peluche de Dedo
Referência: 034142-003
PVP: 15,00€

2ª Edição

2ª Edição
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Este livro tem como principal objetivo, explicar às crianças de uma forma simples, lúdica e original, alguns dos 
mais importantes fenómenos da natureza.
Além da informação científica, o livro desenvolve e estimula as capacidades de préleitura e leitura.
As personagens, através de uma emocionante viagem, descobrem de uma forma simples e original estes fenómenos.
Inclui CD com canções. As canções originais, resumem a mensagem/ explicação do tema.
O playback da canção proporciona um uso total e enriquecedor da obra.

Características: 
- Livro  com Oferta de CD-ÁUDIO
- Referência: 034141 - 103             
PVP: 8,85€

ImAGInAs porquê?

O que é melhor do que esperar pelo Pai Natal e ler as suas aventuras maravilhosas?
10 canções e 10 histórias fabulosas que transmitem o espírito de Natal e estimulam o gosto pelo canto e pela 
leitura.
Comemora o Natal com alegria e emoção! FELIZ NATAL!

Características: 
- Livro  com Oferta de CD-ÁUDIO
- Referência: 034141 - 104            
PVP: 8,85€

um mArAVIlhoso lIVro de nAtAl

Versão CAntAdA + Versão InstrumentAl Versão CAntAdA + Versão InstrumentAl
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nAtAl

Este livro, magnificamente ilustrado, oferece 
um CD Áudio com 12 canções originais de Natal 
que permitem, a toda a família ou comunidade 
escolar, comemorar a quadra natalícia com a 
alegria e emoção que a música proporciona. 
Contém também 12 histórias originais  que 
transmitem o espírito de Natal e estimulam o 
gosto pela leitura.

Características: 
- Livro    
- Referência: 034141-095              
PVP: 8,85€

CAnções e hIstórIAs de nAtAl

Depois do sucesso do livro «Canções e 
Histórias de Natal VOL. I», apresentamos 
«Canções e Histórias de Natal VOL. II».

Este livro, magnificamente 
ilustrado,oferece um CD Áudio 
com 12 canções originais de Natal 
que permitem, a toda a família ou 
comunidade escolar, comemorar 
a quadra natalícia com a alegria e 
emoção que a música proporciona.
Contém também 14 histórias originais 
que transmitem o espírito de Natal e 
estimulam o gosto pela leitura.

Características: 
- Livro    
- Referência: 034141-097             
PVP: 8,85€

CAnções e hIstórIAs de nAtAl 2

3ª Edição

Novidade

22 histórias maravilhosamente 
ilustradas e 10 canções
que retratam os teus animais favoritos!
Segue as aventuras do gatinho Ronron, 
Pepino o coelho,
Carlota a marmota e todos os seus 
amigos.

Características: 
- Livro    
- Referência: 034141-098             
PVP: 8,85€

CAnções e hIstórIAs dos AnImAIs

Novidade

Novidade

A hora de ir dormir é um momento muito 
especial do dia.
Ao cantar e contar estas tranquilizantes 
canções e histórias de embalar,
torna este momento ainda mais especial.
Use este livro, magnificamente ilustrado, 
como parte integrante do ritual do sono: 
ajude o seu bebé a acalmar, a desenvolver 
competências linguísticas e a fortalecer 
laços afetivos.
Converse acerca de cada canção e história 
de embalar e explore, da melhor forma, de 
que modo é que elas estão relacionadas 
consigo e com o bebé.
Seja expressivo. Faça movimentos, gestos e 
sons, dramatizando as letras das canções.

Características: 
- Livro    
- Referência: 034141-099             
PVP: 8,85€

CAnções e hIstórIAs de embAlAr
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Para melhor apreciar o mundo sonoro, é essencial saber ouvir. A música é um modo de expressão que estimula principalmente o nosso aparelho 
auditivo.
Escuta... É parecido? Permite comparar, confrontar opor ou aproximar os fenómenos sonoros.
Cada livro apresenta 14 comparações sonoras que permitem ajudar as crianças a comprender a música de forma simples e divertida.

ColeCção - esCutA é pAreCIdo

4-7 Anos 5-8 Anos

Características: 
- 1 Livro + 1 CD
Referência: FZ8842               
PVP: 14€

Características: 
- 1 Livro + 1 CD 
Referência: FZ8843                
PVP: 14€

- Guitarra clássica - Guitarra eléctrica
- A música Rock ‘n’ Roll - A música Clássica 
- Os sons agudos - Os sons graves
- E muitas outras...

- O Violino - O Contrabaixo
- A Voz Baixo - A Voz Soprano
- As notas ligadas - As notas destacadas
- A Música Militar - A Música Romântica  
- E muitas outras...

O Álbum Musical do Numba é uma colecção de livros-cd cheios de ternura. Com a ajuda de Numba, o koala verde, a criança descobre os 
sons dos instrumentos de cordas, sopros e percussão. 

ColeCção - o álbum musICAl do numbA

As Cordas
Com a ajuda de Numba a criança descobre os 
sons dos instrumentos de cordas

Os Sopros
Com a ajuda de Numba a criança descobre os 
sons dos instrumentos de  sopro.

As Percussões
Com a ajuda de Numba a criança descobre os 
sons dos instrumentos de percussão.

Características: - 1 Livro + 1 CD
Referência: FZ8840                 
PVP: 11,00€

Características: - 1 Livro + 1 CD
Referência: FZ8841                 
PVP: 11,00€

Características: - 1 Livro + 1 CD
Referência: FZ8839                 
PVP: 11,00€

O que é melhor do que esperar pelo Pai Natal e ler as suas aventuras maravilhosas?
10 canções e 10 histórias fabulosas que transmitem o espírito de Natal e estimulam o gosto pelo canto e pela 
leitura.
Comemora o Natal com alegria e emoção! FELIZ NATAL!

Características: 
- Referência: 034141-104                    
PVP: 8,85€

um mArAVIlhoso lIVro de nAtAl

Arte do rItmo

Arte do Ritmo propõe um repertório dedicado às percussões a solo ou em grupo, que permite às crianças a 
manipulação de variadas percussões simples enquanto desenvolvem a prática instrumental.
As paisagens sonoras abordadas pelo acompanhamento são inspiradas em músicas tradicionais (caribenhas e 
africanas) influenciadas por correntes mais actuais (música urbana) para criar um todo original e variado, que 
parece contar uma história nova a cada vez que é ouvido ou tocado.

Apresentação:
O aluno dispõe de uma partitura (guia) e de um Playback disponível em 3 versões:
– Playback completo (acompanhamento e partes solistas)
- Partes solistas (Playback só como fundo)
- Só Playback Características: 1 Livro + 1 CD    Referência: FZ9970   PVP: 20,00€     

Apresenta melodias para flauta de bisel de dificuldade progressiva em estilos musicais actuais e variados.
Iniciação
• Partituras simples e claras. 
Sobre os acompanhamentos à base de adaptações actuais em ambientes variados que permitem ao aluno de 
fazer melodias simples sempre sobre suportes bastante atractivos.
• Cd - 10 temas com duas versões de acompanhamentos propostas: 
uma com melodia e outra com só com o acompanhamento extremamente prática, mas ao mesmo tempo 
lúdica, eficaz e progressiva.

Características: Livro + CD Referência: FZ9968  PVP: 20,00€      

eVolução

Novidade
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