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  Tenho dias!
 

 

Tenho dias! 
Como temos uns dias assim e outros assado, dias 
que passam a correr e dias que nunca mais acabam, 
decidimos juntar um conjunto de livros que dão 
para todos os dias.  

São livros que se podem ler num instantinho, outros 

podem ler-se devagar, livros que dão para brincar, 

para descobrir e claro está, livros para sonhar. Como 

temos dias em que não nos apetece nada, 

escolhemos algumas músicas para os alegrar. 

Nós só queremos que tenham um Bom dia.  

 

 

Cores de Dorling Kindersley – é um 

livro de descobertas. Os livros de abas 
têm sempre coisas divertidas, 
escondidas, para aprender. As abas 
podem aparecer de qualquer lado do 
livro, o que aumenta a surpresa e a 
diversão.  

Eu vejo de Helen Oxenbury – este 

é um livro de leitura autónoma. É um 
livro pequeno que é facilmente 
manuseado e folheado pela criança. 
Apresenta o animal que é identificado 
na página da esquerda e a interacção 
da personagem com o mesmo animal 
na página da direita.  

 

 

Tira e toca: animais da 
quinta de Dorling Kindersley – 

é um livro-jogo com texturas 
para sentir e figuras tipo puzzle 
para encaixar. Pode ser 
acompanhado pelas palavras ou 
livremente. Dá para sentir as 
diferentes texturas dos animais.  

Boa noite tomás de Guido 

Van Genechten – é um livro-
álbum de leitura acompanhada. 
Fala das resistências na hora de ir 
dormir. Para desdramatizar esta 
hora, o livro mostra como cada 
animal dorme.  

 

 

 

 

 

 

Clássicos para crian
Mozart – de Wolfgang Am

Mozart. É um disco de música clássica.

Tenham um Bom

 

O livro do bébé – Pato de Fra

Ferri - é um livro-brinquedo com div
texturas e actividades a explora
páginas almofadas são preenchidas
diversos materiais, cada uma tem
textura e um som novo para explor
páginas são fáceis de virar e maci
toque.  


