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PLANO DE COMUNICAÇÃO
• Divulgação em revistas femininas, de sociedade e puericultura, mensais e semanais;

• Divulgação em blogues para crianças e de mamãs;

• Destaque na revista e no site Estrelas & Ouriços.

GÉNERO 

1
A Minha Biblioteca de Contos: A Lebre e a 

Tartaruga

Primeiras Leituras

(4+)

Minha Biblioteca de Contos: A Princesa e o 

Sapo
2

ARGUMENTOS DE VENDA

Oh, não! A Princesa perdeu a sua bola preferida. Ao

ouvi-la chorar, um sapo verde e muito prestável

dispõe-se a recuperar a bola em troca de um pequeno

favor. A princesa aceita, mas depois não cumpre a sua

palavra…

Lê a história e descobre o que o Sapo realmente 
deseja!

Três, dois, um… PARTIDA! Quem vencerá a corrida? A

Lebre arrogante, mas veloz… Ou a Tartaruga lenta, mas

determinada? O que interessa é que no final, muito mais

do que a vitória, alguém levará uma bela lição.

Lê a história e descobre se nesta corrida
a velocidade vence o esforço!

COLEÇÃO

• Dois novos volumes de uma coleção de histórias clássicas, reconhecidas por todo o público, muito procuradas por todas as

gerações e ideais para momentos de partilha entre família;

• Livros em capa dura, perfeitos para oferta e para colecionar.

Preço fixo

de 01/21 até

fim de 06/22

A Minha Biblioteca 

de Contos

AUTORIA

Wonder Studio

DA MESMA COLEÇÃO 

Dois maravilhosos livros em capa dura, que contam duas histórias reconhecidas pelo público, 
ideais para momentos de partilha entre família.

Inclui jogos no final da história, ideais para envolver e ocupar os pequenos leitores com o enredo.

PVP c/IVA: 10,49 €

PVP s/IVA: 9,90 €

195 x 222 x 10 mm

40 pp, ilustradas, a cores

296 g, capa dura


