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Livros para
APRENDER
e BRINCAR!
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perguntas E respostas

Abremente Mini 3-4 anos

Abremente Mini 4-5 anos

Abremente Mini 5-6 anos

Abremente 6-7 anos

Abremente 7-8 anos

Abremente 8-9 anos

Abremente 9-10 anos

Abremente 10-11 anos

ISBN: 978-85-92689-01-8

ISBN: 978-85-92689-03-2

ISBN: 978-85-92689-04-9

ISBN: 978-85-92689-00-1

ISBN: 978-85-92689-05-6

ISBN: 978-85-92689-06-3

ISBN: 978-85-92689-08-7

ISBN: 978-85-92689-07-0

Coleção Abremente
Livros desafiantes e divertidos com perguntas e
respostas de acordo com o nível e a capacidade
das crianças em cada idade. Com um formato
de leque em box, fica fácil para levar a qualquer
lugar.

Abremente Perguntas e Respostas

Display

Os editores da Catapulta

Contém 32 livros, 4 de cada título

TAMANHO: 7 x 18 cm

Largura: 28 cm

Formato leque, 112 páginas

Altura: 39 cm
Profundidade: 19 cm
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Para escrever e apagar
quantas vezes quiser!

Formas
+3 anos

Grafismos
+3 anos

Maiúscula
+4 anos

Números
+4 anos

Minúscula
+5 anos

Cursiva
+5 anos

ISBN: 978-85-92689-11-7

ISBN: 978-85-92689-10-0

ISBN: 978-85-92689-13-1

ISBN: 978-85-92689-12-4

ISBN: 978-85-92689-14-8

ISBN: 978-85-92689-15-5

Abremente para escrever e apagar
Para escrever e apagar quantas vezes quiser! Uma
proposta original de letramento, números e grafismos.
Frases para ler e aprender, traçar o pontilhado e
praticar de uma forma desafiante e divertida com
atividades que estimulam a imaginação e a criatividade.

Abremente Mini para escrever e apagar
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Display

Os editores da Catapulta

Contém 24 livros, 4 de cada título

TAMANHO: 10 x 24 cm

Largura: 28 cm

Formato leque, 40 páginas

Altura: 50 cm

INCLUI: canetinha e estojo.

Profundidade: 20 cm
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Abremente Desafios 3-4 anos

Abremente Desafios 4-5 anos

Abremente Desafios 5-6 anos

Abremente Desafios 6-7 anos

Abremente Desafios 7-8 anos

Abremente Desafios 8-9 anos

Abremente Desafios 9-10 anos

Abremente Desafios 10-11 anos

ISBN: 978-85-92689-50-6

ISBN: 978-85-92689-51-3

ISBN: 978-85-92689-52-0

ISBN: 978-85-92689-53-7

ISBN: 978-85-92689-54-4

ISBN: 978-85-92689-55-1

ISBN: 978-85-92689-56-8

ISBN: 978-85-92689-57-5

Abremente Desafios

Display

Para divertir os neurônios! Oito títulos, para crianças
entre 3 e 11 anos, com a proposta de estimular
o raciocínio, o aprendizado e curiosidades sobre
diversos temas. Contêm centenas de jogos: labirintos,
diferenças, sombras, enigmas, entre outros.

Contém 32 livros, 4 de cada título
Largura: 34 cm
Altura: 44 cm
Profundidade: 32 cm

Abremente Desafios

Os editores da Catapulta
TAMANHO: 8 x 18 cm
Formato leque, 128 páginas
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LANÇAMENTO
LIVROS

DE SOM

Uma nova coleção para crianças de 3 a 5 anos em um formato envolvente,
convida os leitores a abordarem os conteúdos temáticos de uma forma
abrangente que inclui sons, encaixes e uma série de atividades divertidas.

Aprenda e divirta-se
com os animais do bosque e do oceano!

Mini Abremente
para escutar, escrever e apagar

Mini Abremente
para escutar, escrever e apagar

Animais do oceano

Animais do bosque

Os editores da Catapulta

Os editores da Catapulta

TAMANHO: 24 x 20 cm

TAMANHO: 24 x 20 cm

Encadernado, 15 páginas

Encadernado, 15 páginas

ISBN: 978-65-5551-003-4

ISBN: 978-65-5551-002-7

Cada livro traz:
3 peças destacáveis dos animais
3 um envelope para guardar as peças
3 um tabuleiro de sons para encaixar as peças
3 uma canetinha com apagador para escrever
e apagar.

+40

ATIVIDADES

EM CADA LIVRO
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Milomania
Milo Lockett

+1 ano

É uma coleção de três livros de papel cartão, que estimulam
a memória e a imaginação de crianças pequenas.

TAMANHO: 14 x 14 cm

Desenhos do artista argentino Milo Lockett.

Encadernado, 10 páginas

Aprender pode ser muito divertido. As cores brilhantes,
papel cartonado e o design simples deste livro, chamarão a
atenção de todas as crianças.

Animais
ISBN: 978-85-92689-16-2
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Os editores de Image Books

+1 ano

Opostos

ABC

Os editores de Image Books

+1 ano

CORES

Os editores de Image Books

FORMAS

Os editores de Image Books

+1 ano

+1 ano

TAMANHO: 22 x 25 cm

TAMANHO: 22 x 25 cm

TAMANHO: 22 x 25 cm

TAMANHO: 22 x 25 cm

Encadernado, 12 páginas

Encadernado, 12 páginas

Encadernado, 12 páginas

Encadernado, 12 páginas

ISBN: 978-85-92689-66-7

ISBN: 978-85-92689-69-8

ISBN: 978-85-92689-67-4

ISBN: 978-85-92689-68-1

ISBN: 978-85-92689-18-6

VE JO
Cores
ISBN: 978-85-92689-17-9

Vejo no oceano
Laura Baker

+1 ano

12

Vejo no bosque
Laura Baker

+1 ano

TAMANHO: 21 x 23 cm

TAMANHO: 21 x 23 cm

Encadernado, 10 páginas

Encadernado, 10 páginas

ISBN: 978-987-637-748-5

ISBN: 978-987-637-747-8
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Livros de banho

Livros de banho
A hora do banho ficara muito mais divertida
com o livro macio e impermeavel.

Sigrid Martinez
+6 meses
TAMANHO: 14 x 14 cm

Ao longo das leituras, o bebê saberá reconhecer o ritmo calmo
e regular da história, como uma canção de ninar.

Encadernado, 12 páginas
INCLUI: Brinquedo de banho e estojo.

Lilinha adora cosquinha

Oscar explora o fundo do mar

ISBN: 978-85-92689-36-0

ISBN: 978-85-92689-34-6

Veja, é papai!

Veja no campo...

Christel Denolle

Christel Denolle

ISBN: 978-987-637-546-7

ISBN: 978-987-637-416-3

Veja no mar...

Veja na noite...

Catherine Jousselme
ISBN: 978-85-92689-20-9

Catherine Jousselme
ISBN: 978-987-637-415-6

Veja como te amo

Christel Denolle

ISBN: 978-987-637-545-0

O dia de Valentim, o pinguim

Sofia e seus amigos se divertem debaixo d´água

ISBN: 978-85-92689-35-3

ISBN: 978-85-92689-37-7

Veja
+1 ano
TAMANHO: 26 x 26 cm
Encadernado, 12 páginas
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Uma coleção com belas ilustrações. O bebê vai reconhecer os sons
e aproveitará para acariciar as texturas de suas páginas.
A floresta

Livros sonoros que oferecem experiências sensitivas.

ISBN: 978-987-637-572-6

Inclui um interruptor.

A natureza
ISBN: 978-85-92689-63-6

O deserto
ISBN: 978-65-5551-004-1

A fazenda
ISBN: 978-987-637-660-0

Livros sonoros
Inclui um interruptor

Os editores da Catapulta
+1 ano
TAMANHO: 21 x 21 cm
Encadernado, 10 páginas

16

Os pets
ISBN: 978-987-637-571-9
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- LANÇAMENTO -

PEQUENOS CURIOSOS
Meu livro dos opostos
Natalie Choux

Livros interativos para pequenos exploradores e descobridores.
Faça girar as rodas ou deslize as imagens
para descobrir as respostas.

+1 ano
TAMANHO: 17 x 17 cm
Encadernado, 10 páginas
ISBN: 978-65-5551-017-1

Meu livro dos pets
Natalie Choux

+1 ano
TAMANHO: 17 x 17 cm
Encadernado, 10 páginas
ISBN: 978-987-637-540-5

Meu livro da fazenda
Natalie Choux

+1 ano
TAMANHO: 17 x 17 cm
Encadernado, 10 páginas
ISBN: 978-987-637-535-1

Meu livro dos bichinhos
Natalie Choux

+1 ano
TAMANHO: 17 x 17 cm
Encadernado, 10 páginas
ISBN: 978-85-92689-62-9

Meu livro do corpo
Natalie Choux

+1 ano
TAMANHO: 17 x 17 cm
Encadernado, 10 páginas
ISBN: 978-987-637-538-2
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Coleção Dedinhos
Uma coleção de livros lúdicos e sensoriais, vai encantar as
crianças com suas páginas texturizadas, suas rimas e suas
maravilhosas ilustrações criadas com impressões digitais.

Animais opostos
Jo Ryan
+1 ano

TAMANHO: 23 x 21 cm
Encadernado, 14 páginas
ISBN: 978-85-92689-19-3

Vida no mar

Sarah Powell
+1 ano
TAMANHO: 23 x 21 cm
Encadernado, 14 páginas
ISBN: 978-85-92689-64-3

Cores

Sarah Powell
+1 ano

TAMANHO: 23 x 21 cm
Encadernado, 14 páginas
ISBN: 978-987-637-452-1
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Animais

Sarah Powell
+1 ano
TAMANHO: 23 x 21 cm
Encadernado, 26 páginas
ISBN: 978-987-637-361-6

Palavras

Jo Ryan
+1 ano
TAMANHO: 21 x 23 cm
Encadernado, 14 páginas
ISBN: 978-987-637-520-7

Dinoformas
Jo Ryan
+1 ano

TAMANHO: 21 x 23 cm
Encadernado, 14 páginas
ISBN: 978-987-637-631-0

Vamos contar 1, 2, 3...
Sarah Powell
+1 ano

TAMANHO: 23 x 21 cm
Encadernado, 20 páginas
ISBN: 978-987-637-360-9
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Com cenários coloridos e divertidos, acompanhe as
aventuras mais engraçadas de Timóteo. Conheça a casa
de seus avós, acompanhe-o no primeiro dia de aula,
compartilhe suas emoções e ajude-o a dormir. Uma
história com muitas atividades e um jogo para recortar.

Coleção
Livros interativos e lúdicos para estimular os
pequenos a descobrir as estações, explorar a
fazenda, hora de nanar e investigar como é nosso
corpo. Na última página, divirta-se adivinhando o
que está escondido sob as abas ilustradas.

Meu livr’animado
+1 ano
TAMANHO: 20 x 20 cm
Encadernado, 10 páginas

Timóteo na casa do vovô e da vovó
ISBN: 978-85-92689-86-5

Timóteo não quer dormir
ISBN: 978-85-92689-87-2

As estações

A fazenda

María Neradova

Amandine Notaert

ISBN: 978-85-92689-71-1

ISBN: 978-85-92689-70-4

Timóteo e suas emoções
ISBN: 978-85-92689-85-8

TIMÓTEO
Hora de nanar
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O corpo

Camille Loiselet

Mélisande Luthringer

ISBN: 978-85-92689-73-5

ISBN: 978-85-92689-72-8

Emmanuelle Massonaud
y Mélanie Combes

+3 anos
TAMANHO: 17 x 17 cm

Timóteo vai à escola

Encadernado, 24 páginas

ISBN: 978-85-92689-88-9
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- LANÇAMENTO -

- LANÇAMENTO -

Coleção GENTE PEQUENA, GRANDES SONHOS
Crescer com o incentivo de realizar os próprios sonhos é algo que impulsiona
o desenvolvimento das crianças. Os livros trabalham a temática com os
pequenos ao mostrar a trajetória de mulheres e homens que marcaram a
história de alguma forma. E fazer com que as crianças acreditem, desde
sempre, que grandes feitos foram, um dia, pequenos sonhos.

Coco Chanel

Mahatma Gandhi

Anne Frank

David Bowie

Stephen Hawking

ISBN: 978-65-5551-009-6

ISBN: 978-65-5551-010-2

ISBN: 978-65-5551-021-8

ISBN: 978-65-5551-023-2

ISBN: 978-65-5551-018-8

Gente pequena,
GRANDES SONHOS
María Isabel Sánchez
Vergara

+4 anos
TAMANHO: 24 x 20 cm
Encadernado, 32 páginas
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Marie Curie

Frida Kahlo

Madre Teresa

Ayrton Senna

ISBN: 978-65-5551-022-5

ISBN: 978-65-5551-011-9

ISBN: 978-65-5551-019-5

ISBN: 978-65-5551-020-1
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- LANÇAMENTO -

As cores do arco-íris · Juliana Perdomo
O livro tem páginas com curvas que
aumentam de tamanho formando as
cores do arco-íris. De maneira lúdica,
a narrativa apresenta detalhes que
chamam a atenção dos pequenos,
para o aprendizado sobre as cores
e objetos.

Do outro lado
+1 ano
TAMANHO: 23 x 23 cm
Encadernado, 16 páginas
ISBN: 978-65-5551-005-8

O que há do outro lado? O que se esconde atrás
dessa porta? Léo está assustado. Uma história
que mostra que, muitas vezes, o motivo de
nossos medos estão só na nossa imaginação.

Do outro lado

O tigre à espreita. Um pop-up de animais
selvagens · Seb Braun
Um livro bonito e atraente para descobrir
e contemplar, onde em cada página
aparecerá o pop-up de um animal
selvagem. Criado por Seb Braun, um
artista aclamado no mundo todo.

Ivanke y Mey

+4 anos
TAMANHO: 19 x 24 cm
Encadernado, 38 páginas
ISBN: 978-65-5551-012-6

+3 anos
TAMANHO: 19 x 29 cm
Encadernado, 10 páginas
ISBN: 978-987-637-473-6

Cara de quê?

Ver, tocar, sentir · Ellie Boultwood, Hannah

Ivanke y Mey

Cockayne, Kylie Hamley

Livro sensorial com atividades coloridas
e imagens texturizadas que estimulam
os sentidos do bebê e o incentivam
a interagir a cada página.

+3 anos
+3 anos
TAMANHO: 23 x 21 cm

TAMANHO: 20 x 20 cm
Encadernado, 20 páginas
ISBN: 978-85-92689-44-5

As emoções são comuns a todas as pessoas.
Não importa de que parte do mundo sejam ou
a que cultura pertençam.
Este livro maravilhoso, ensinará as crianças a
descobrir e reconhecer as emoções no outro,
e as estimulará a expressar as suas.

Encadernado, 12 páginas
ISBN: 978-85-92689-75-9

Não é uma caixa, mamãe!
Sol de Angelis

No mundo imaginário de Mila, é possível
explorar o céu e as profundezas do mar
em uma caixa de papelão. Uma caixa
pode ser muito mais do que uma caixa!
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O aviãozinho
+5 anos

+5 anos

TAMANHO: 20 x 23 cm

TAMANHO: 20 x 22 cm

Encadernado, 40 páginas

Encadernado, 26 páginas

ISBN: 978-85-92689-82-7

ISBN: 978-85-92689-61-2

Ivanke y Mey

De mão em mão, este aviãozinho vai passando
com um desejo: que seja recebido por alguém
tão parecido e tão diferente de quem o enviou.
Jogue-o no ar... que ele dê a volta ao mundo e
retorne para você.

27

Aprendendo com arte. Jogos criativos são parte importante do
desenvolvimento da criança. Por isso, dê a ela uma vantagem
com a ajuda de Arty e seus amigos.

Números

Mandy Stanley

+3 anos
TAMANHO: 21 x 28 cm

Carimbos - Mandy Stanley
+3 anos

Formas - Mandy Stanley
+3 anos

Estêncil - Mandy Stanley
+3 anos

TAMANHO: 26 x 25 cm

TAMANHO: 26 x 25 cm

TAMANHO: 26 x 25 cm

Espiral, 12 páginas

Espiral, 12 páginas

Espiral, 12 páginas

INCLUI: carimbos e tinta.

INCLUI: formas coloridas e caneta.

INCLUI: estênceis e canetas.

ISBN: 978-987-637-426-2

ISBN: 978-987-637-427-9

ISBN: 978-987-637-425-5

Encadernado, 24 páginas
INCLUI: 1 caneta.
ISBN: 978-987-637-437-8

Palavras

Mandy Stanley

+3 anos
TAMANHO: 21 x 28 cm
Encadernado, 24 páginas
INCLUI: 1 caneta.
ISBN: 978-987-637-436-1

Pinte com os dedos - Susie Linn
+3 anos

+3 anos

Massinha - Mandy Stanley
+3 anos

TAMANHO: 26 x 25 cm

TAMANHO: 26 x 25 cm

TAMANHO: 26 x 25 cm

Espiral, 12 páginas

Espiral, 12 páginas

Espiral, 12 páginas

INCLUI: Tintas, pincel e um pano
para limpar.

INCLUI: Gizes e um pano para limpar.

INCLUI: massinhas coloridas, ferramenta
para modelar e peças de papelão.

ISBN: 978-85-92689-23-0
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Giz - Susie Linn

ISBN: 978-85-92689-24-7

ISBN: 978-987-637-428-6

Trace, copie, pinte e recorte
Mandy Stanley

+3 anos
TAMANHO: 22 x 28 cm
Encadernado, 192 páginas
ISBN: 978-987-637-449-1
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Aveludarte · Os editores da Catapulta

Arte pop-up

Com cenários lúdicos e aveludados, fará com que seus
projetos pareçam pequenas obras de arte!

Com este livro você vai passar horas se divertindo com criatividade!
Contém 21 incríveis projetos e 15 estênceis reutilizáveis fáceis de destacar
e prontos para usar.

+4 anos
TAMANHO: 21 x 23 cm
Encadernado, 32 páginas
ISBN: 978-85-92689-78-0

Mãos à arte! · Os editores da Catapulta

+4 anos
Insetos

Animais da selva

TAMANHO: 22 x 22 cm

Laura Hambleton

Laura Hambleton

Encadernado, 10 páginas

ISBN: 978-987-637-288-6

ISBN: 978-987-637-287-9

INCLUI: 15 estênceis reutilizáveis.

+4 anos

Um livro que mostra tudo que pode ser feito com as
silhuetas das mãos. O livro em si é um montão de
inspiração e ideias ao alcance da mão.

TAMANHO: 22 x 22 cm
Encadernado, 48 páginas
INCLUI: 8 gizes de cera,
3 folhas de adesivos.
ISBN: 978-85-92689-33-9

+5 anos
É uma coleção de três livros projetos de desenhos para você se inspirar
em qualquer lugar. A diversão louca nunca termina: depois de completar
cada desenho, é só levantar a lâmina mágica e começar de novo.

TAMANHO: 28 x 26 cm
Espiral, 68 páginas
INCLUI: 1 caneta plástica.

RASPE, DESCUBRA E DESENHE
Vem com uma moldura para fotos, um pingente divertido,
um cartaz para colocar na porta, cartões de presente e um
lápis de madeira para raspar a tinta preta das folhas.

Vamos passear

Os editores da Catapulta
ISBN: 978-987-637-369-2

Princesas

Monstros

Animais

ISBN: 978-987-637-516-0

ISBN: 978-987-637-515-3

ISBN: 978-987-637-648-8

Suhel Ahmed
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Suhel Ahmed

Margaret Griffiths

+4 anos
TAMANHO: 18 x 22 cm

Bruxas

Espiral, 64 páginas

Os editores da Catapulta

INCLUI: 1 lápis de madeira.

ISBN: 978-987-637-365-4
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Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos
Descubra as histórias de Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos
e complete-as com os ímãs incluídos nos livros. Quando terminar,
recomece e mude a cena quantas vezes quiser.

Massinha e Carimbos
Clube de arte infinita é uma coleção que promove as habilidades
artísticas das crianças por meio da brincadeira.

+3 anos

Chapeuzinho vermelho

Os três porquinhos

ISBN: 978-85-92689-94-0

ISBN: 978-85-92689-95-7

+3 anos

CAIXA: 21 x 21 cm

CAIXA: 21 x 21 cm

Encadernado, 32 páginas

Encadernado, 32 páginas

INCLUI: 4 massinhas de modelar coloridas,
olhos malucos e uma ferramenta de modelar.

INCLUI: 8 carimbos de
borracha e 2 almofadinhas de tinta.

ISBN: 978-65-5551-014-0

ISBN: 978-987-637-436-1

+3 anos
TAMANHO: 23,5 x 23,5 cm
Encadernado, 11 páginas
INCLUI: 15 ímãs
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- LANÇAMENTO Burundi - De grandes mistérios e linhas perdidas

Burundi - Mas alto!
O Macaco recebeu uma tarefa. Para cumpri-la, ele deve escalar alto, muito alto.

Uma linha misteriosa que não sabe onde termina. Cada um
que a encontra pensa ser uma coisa diferente. Mas, a verdade
os surpreenderá.

+3 anos

+5 anos

TAMANHO: 16 x 22 cm

TAMANHO: 23 x 26 cm

Capa dura, 10 páginas

Encadernado, 32 páginas

ISBN 978-65-5551-016-4

Vaca branca, mancha preta · Pablo Bernasconi
Numa manhã de sol, a vaca mais vaidosa da fazenda se deu conta, pela
primeira vez, de que seu corpo estava cheio de manchas pretas.

+5 anos
TAMANHO: 21 x 23 cm

ISBN 978-65-5551-007-2

Burundi

Parece um jogo, um feliz encontro das letras. Como os encontros dos animais nas
histórias dessa coleção de contos.

De espelhos, alturas e girafas · Pablo Bernasconi
Girafa está angustiada porque não sabe como é. Nunca se olhou no espelho,
nem sequer sabe o que é um espelho.

Encadernado, 30 páginas
ISBN: 978-85-92689-97-1

+5 anos

O diário do capitão Arsênio · Pablo Bernasconi
As páginas deste livro estão repletas de esboços, rabiscos e notas técnicas
sobre diferentes máquinas voadoras. Deixamos que o leitor, com os pés
firmes no chão, mas com a cabeça nas nuvens, decida se essas tentativas
se transformaram em sucessos ou fracassos.

TAMANHO: 23 x 26 cm
Encadernado, 32 páginas
ISBN 978-65-5551-001-0

De cachorros falsos e leões verdadeiros · Pablo Bernasconi
+7 anos
TAMANHO: 20 x 27 cm

Leão é um leão? Muitos dizem que não. Alguns acreditam que sim. De que
importa o que os outros pensam? Leão não vai tentar convencê-los. Ou vai?

Encadernado, 32 páginas
ISBN: 978-85-92689-96-4

Pablo Bernasconi · Um artista extraordinário especialista em colagem digital e outras mídias
mistas. Ele nasceu na Argentina em 1973. Entre seus trabalhos estão Couro Preto, Vaca Branca e El Diario
del Capitán Arsenio, publicado na Argentina e também no Brasil. Ele colabora em jornais e revistas em todo
o mundo, como The New York Times e La Nación.
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+5 anos
TAMANHO: 23 x 26 cm
Encadernado, 32 páginas
ISBN 978-65-5551-000-3
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Você viu o gato? · Os editores da Catapulta

Quero fazer origami · Os editores da Catapulta

O leitor torna-se mais um participante da
história, procurando o gato em todas as
páginas e outros objetos escondidos, com
cristais coloridos inclusos no livro.

O origami é a arte de transformar um
simples papel em uma maravilhosa
figura através da dobradura.

+8 anos
+6 anos
TAMANHO: 24 x 32 cm
Encadernado, 16 páginas

TAMANHO: 24 x 24 cm
Encadernado, 72 páginas
ISBN: 978-85-92689-21-6

INCLUI: 3 cristais para descobrir
o que está escondido no espaço.
ISBN: 978-85-92689-58-2

Amigas para sempre · Os editores da Klutz
+8 anos
TAMANHO: 15 x 23 cm
Espiral, 80 páginas
INCLUI: envelopes confidenciais, um
calendário perpétuo de aniversários
e etiquetas adesivas.

Aviões de papel · Doug Stillinger
Um livro que ensina a construir os 10 melhores
aviões de papel da história.

A amizade é um fenômeno que merece
ser celebrado com um livro como este,
feito por e para as amigas. Traz jogos,
adivinhações, espaços para guardar as
lembranças e muitas outras atividades
para compartilhar.

ISBN: 978-987-637-406-4

+6 anos
TAMANHO: 27 x 31 cm

O livro da minha vida · Os editores da Klutz

Espiral, 58 páginas
INCLUI: 40 folhas de pape
para dobraduras.
ISBN: 978-987-637-197-1

+8 anos
TAMANHO: 15 x 18 cm

Com este diário, criado especialmente
para garotas, suas memórias ganharão
um brilho especial.

Espiral, 90 páginas.
INCLUI: 1 caneta prata e 1 caneta
dourada.
ISBN: 978-987-1078-59-2

Espirais coloridas · Os editores da Klutz
Um livro que vem com tudo o que você
precisa para levar o desenho a níveis
alucinantes.

+8 anos

+8 anos

TAMANHO: 23 x 23 cm

CAIXA: 21 x 23 cm

Encadernado, 48 páginas.

Livro encadernado, 52 páginas

INCLUI: 4 moldes, 1 moldura,
1 caneta retrátil de 6 cores.

INCLUI: lã de 4 cores, aparelho para
pompons, queixos de pompom,
narizes, escovinhas de cachimbo,
olhos, bochechas orelhas, cola,
coleiras, pente modelador.

ISBN: 978-85-92689-32-2

ISBN: 978-987-637-594-8
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Gatinhos de pompons · April Chorba
Descubra como é fácil e divertido fazer
pompons de lã e logo transformá-los
em adoráveis gatinhos.

37

Desenhe moda vestidos de festa ·
Os editores da Klutz

Um livro para quem adora o mundo
da moda e não pode imaginar uma
vida sem glamour! Uma obra cheia de
inspirações e materiais para criar um
guarda-roupa de papel.

Desenho para descobrir o artista interior
Quentin Blake e Jhon Cassidy

+8 anos
CAIXA: 27 x 24 cm
Livro encadernado, 54 páginas
IINCLUI: 12 cabides pequenos, papel
estampado, contas, lantejoulas, fitas
coloridas, fio de ouro.
ISBN: 978-987-637-306-7

+8 anos

Um livro repleto de instruções e desenhos
inspiradores e muito espaço em branco
reservado para o futuro artista que é você.
Quentin Blake é um dos ilustradores mais
notáveis do mundo.

TAMANHO: 25 x 23 cm
Encadernado, 104 páginas
ISBN: 978-987-637-367-8

Desenhe moda em papel ·
Os editores da Klutz

As jovens estilistas descobrirão
os conceitos de cor, estamparia,
linhas e design que são aplicados no
glamouroso mundo fashion. E o que é
mais divertido: descobrirão seu próprio
e surpreendente estilo.

+8 anos
CAIXA: 27 x 24 cm
Livro encadernado, 56 páginas
INCLUI: 12 cabides pequenos, papel
estampado, contas, lantejoulas, fitas
coloridas, fio de ouro.
ISBN: 978-987-637-218-3

+8 anos
CAIXA: 23 x 25 cm
Espiral, 32 páginas
INCLUI: modelo de
dinossauro para montar.

Desenhe moda de fantasia ·
Os editores da Klutz

Desenhe modelos dignos de uma
princesa, uma fada, uma sereia ou uma
bruxa. Este é o livro perfeito para criar
um mundo de fantasia cheio de moda e
glamour.

+8 anos

ISBN: 978-987-637-327-2

Os editores da Klutz

Este livro é seu portfólio de moda.
Nestas páginas, você vai criar modelos
do seu jeito, desenhar o look dos seus
sonhos e brincar com as cores e as
texturas.
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Nat Lambert

Este livro dará vida ao mundo
pré-histórico! Você encontrará
ilustrações maravilhosas, fatos, moldes
para pintar dinossauros e um incrível
modelo de dinossauro para montar.

CAIXA: 27 x 24 cm
Livro encadernado, 56 páginas

Gaturro grandão

INCLUI: papéis lisos e estampados,
cabides pequenos, fitas, lantejoulas,
cola com glitter, papel picado.

Nik

Engraçado, engenhoso, mordaz, intrometido,
curioso, inocente, terno, inquieto, adorável.
Gaturro é sem dúvida o personagem mais
engraçado da atualidade.

ISBN: 978-987-637-392-0

Meu portfólio de moda ·

Dinossauros

+8 anos
TAMAHO: 22 x 25 cm
Encadernado, 60 páginas

+8 anos

INCLUI: páginas com instruções,
21 moldes, 30 estampas, duplas
face, fita adesiva, folha de adesivos
prateados e dourados.

TAMANHO: 22 x 27 cm

ISBN: 978-987-637-483-5

ISBN: 978-987-637-025-7

Encadernado, 96 páginas
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Finger food
Pía Fendrik

Um livro com receitas doces e
salgadas criadas pela cozinheira
argentina Pía Fendrik para você
aprender a preparar pratos simples
para compartilhar.

+8 anos
CAIXA: 39 x 25 cm
Encadernado, 64 páginas
INCLUI: 2 cortadores, 1 colher
para servir sorvete, 1 pincel de
silicone, 1 fôrma para tortinha.
ISBN: 978-85-92689-74-2

Lego Gadgets - Lego
FAÇA, EXPERIMENTE E JOGUE! Este kit de atividades
contém 58 elementos LEGO® que levará você a construir
11 máquinas incluindo um carro movido a gravidade e um
robô de boxe maluco.

+8 anos
TAMANHO: 26 x 28 cm
Espiral, 78 páginas

Minha própria horta
Clara Billoch

Que prazer dividir com sua família e
seus amigos os alimentos plantados
com suas mãos, de sua própria
horta!

+8 anos
CAIXA: 39 x 25 cm
Livro encadernado, 64 páginas

Inclui: 78 páginas de ideias
para você se inspirar,
58 peças LEGO®, 6 folhas
com partes de papel para
montar.
ISBN: 978-987-637-860-4

INCLUI: rastelo, pá, avental,
luvas e plaquinhas para rotular
as mudas.

Faça seu próprio filme - Lego

ISBN: 978-987-637-574-0

Façam 10 minifilmes passo a passo com
peças e miniaturas oficiais LEGO®.

+8 anos

Chef mirim
Pía Fendrick

Um livro de culinária para crianças
com deliciosas receitas de pratos
tradicionais (doces e salgados) de 6
países diferentes (Argentina, Itália,
Brasil, França, México e Espanha).

+8 anos
CAIXA: 39 x 25 cm
Livro encadernado, 64 páginas
INCLUI: pão duro, colher de pau,
rolo de macarrão, batedor de
metal e fôrma para tortinha.

TAMANHO: 26 x 26 cm
Encadernado, 64 páginas
Inclui: 36 elementos oficiais LEGO®,
fundos de papel destacáveis,
cartões moldados para animação.
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ISBN: 978-987-637-664-8

ISBN: 978-987-637-497-2

Reações em cadeia - Lego
Meu primeiro livro de confeitaria
Pía Fendrikh

Um livro com 12 receitas para você
aprender a fazer os doces de que
mais gosta. Bolos, muffins, alfajores,
cookies, pão de ló e muito mais.

+8 anos
CAIXA: 39 x 25 cm
Livro encadernado, 64 páginas
INCLUI: espátula, 2 moldes de
silicone para muffins, 3 cortadores
para massa, 2 sacos de confeiteiros
com 2 bicos para decorar.
ISBN: 978-987-637-655-6
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+8 anos
TAMANHO: 24 x 26 cm
Encadernado, 78 páginas

Você traz uma pilha de blocos LEGO®
da sua coleção. Nós trazemos os
conhecimentos e as peças extras que
você vai precisar para transformar seus
blocos em 10 incríveis máquinas de
diferentes reações em cadeia.

Inclui: 33 elementos oficiais LEGO®,
6 bolinhas de gude, 2 m de fio, 1
plataforma e elementos de papel.
ISBN: 978-987-637-661-7
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Coleção Montando Biografias

Monte o planeta do Pequeno Príncipe
peça por peça!

Uma coleção concebida para que os leitores possam conhecer as pessoas que
mudaram o mundo. Leia as histórias acompanhadas de ilustrações magníficas
e descubra isto juntando um quebra-cabeça espetacular de 300 peças.

O olhar meigo e curioso do Pequeno Príncipe
conquistou adultos e crianças de diferentes épocas.

Jacques Cousteau

Frida Kahlo

Encadernado, 64 páginas

Encadernado,72 páginas

ISBN: 978-85-92689-59-9

ISBN: 978-85-92689-76-6

O Pequeno Príncipe

Antoine de Saint-Exupéry

+7 anos
TAMANHO: 13 x 18 cm
Encadernado, 96 páginas
INCLUI: 1 quebra-cabeça
de 100 peças.
ISBN: 978-85-92689-22-3

Nikola Tesla
Encadernado, 64 páginas
ISBN: 978-85-92689-60-5

Antoine de Saint-Exupéry
Encadernado, 84 páginas
ISBN: 978-85-92689-43-8

Guia de personagens
Descubra todos os detalhes e
curiosidades que você sempre quis
saber de 50 super-heróis e vilões do
universo Marvel, organizados de A a
D e D a H, e monte o quebra-cabeça
de 300 peças que acompanham
esses livros.

Audrey Hepburn
Encadernado, 64 páginas
ISBN: 978-85-92689-46-9

Montando Biografías

Daniel Balmaceda - Pablo Bernasconi

+11 anos
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ISBN: 978-85-92689-79-7

ISBN: 978-85-92689-80-3

Guia de personagens A-D / D-H
Marvel

+11 anos
TAMANHO: 17 x 23 cm

TAMANHO: 17 x 23 cm

Encadernado, 72 páginas

INCLUI: 1 quebra-cabeça de 300 peças

INCLUI: 1 quebra-cabeça
de 300 peças.
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Guias para aventureiros
Não deixe que nada atrapalhe sua aventura!
O segredo de uma grande aventura é estar preparado.

+10 anos
TAMANHO: 13 x 20 cm
Espiral, 96 páginas
INCLUI: bússola, termômetro,
apito e lupa.

O mais
completo guia
de sobrevivência
extrema

O mais completo guia
da natureza

Clive Gifford

Michael Leach - Meriel Lland

ISBN: 978-85-92689-42-1

ISBN: 978-987-637-640-2

O mais completo guia
de sobrevivência
O mais completo guia
do explorador

Os editores da Marshall Editions
ISBN: 978-987-637-291-6

Justin Miles
ISBN: 978-987-637-352-4
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MIRAZUR

Mauro Colagreco
Na Riviera Francesa, local onde
convergem as tradições gastronômicas
mais admiradas, fica Mirazur, o
restaurante de Mauro Colagreco. Seu
cardápio é preparado todos os dias
de acordo com a disponibilidade dos
melhores produtos da região, e reflete
a história de quem os faz. Foi destacado
pelo guia Michelin de três estrelas e
atualmente ocupa o primeiro lugar dos
50 melhores restaurantes do mundo.
Edição em inglês.

The 50 Best
Esses livros são direcionados àqueles que não têm habilidades culinárias, bem como
para aqueles que estão em outro nível e querem adicionar excelentes sanduíches e/ou
saladas ao seu repertório culinário.

TAMANHO: 20 x 24 cm
Encadernado, 304 páginas
ISBN: 978-987-637-834-5

A cozinha de Emma
Zuccardi

A cozinha de nossa avó Emma é parte
fundamental da história da família. E
é, por meio de suas receitas que nós
entendemos, de alguma forma, a nossa
própria história.

TAMANHO: 19 x 25 cm

The 50 best Sanduíches

The 50 best Saladas

ISBN: 978-85-92689-93-3

ISBN: 978-65-5551-008-9

Encadernado, 140 páginas
ISBN: 978-85-92689-81-0

Petit gâteau e outros bolinhos doces
e cremosos
Paul Simon

Deixe-se surpreender por combinações
inéditas.

CAIXA: 20 x 20 cm
Livro encadernado, 72 páginas
INCLUI: um livro com 26 receitas
e 4 círculos de cozimento.

TAMANHO: 13 x 19 cm
Encadernado, 132 páginas

ISBN: 978-987-637-163-6
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- LANÇAMENTO A nova experiência na arte de colorir!
O jardim silvestre
Helen Dardik

TAMANHO: 16 x 16 cm
Encadernado, 20 páginas
Inclui: 1 lápis
ISBN: 978-987-637-637-2

Os retratos de Pablo Bernasconi são
uma mistura da arte e da poesia, um
convite para sonhar, pensar ou
empolgar-se com os desenhos, objetos,
pinceladas e palavras que o artista
semeia em suas obras.

Letras criativas
Shandra Smith
TAMANHO: 25 x 21 cm
Encadernado, 20 páginas
Inclui: 1 lápis
ISBN: 978-987-637-636-5

Segredos do mar

Retratos

Dinara Mirtalipova

Pablo Bernasconi

TAMANHO: 23 x 23 cm

TAMANHO: 23 x 28 cm

Encadernado, 20 páginas

Encadernado, 208 páginas

Inclui: 1 lápis

ISBN: 978-65-5551-006-5

ISBN: 978-987-637-622-8

O livro do bebê

Os editores da Catapulta

Vogue para colorir
Iain R. Webb

Um belo álbum em forma de diário, registra o primeiro ano de vida e
guarda em uma bonita caixa, as primeiras lembranças do bebê.

Este livro para colorir recria as
capas e as imagens icônicas da
revista britânica Vogue.

TAMANHO: 22 x 28 cm
Encadernado, 96 páginas

TAMANHO: 22 x 18 cm

ISBN: 978-987-637-422-4

Encadernado, 80 páginas
ISBN: 978-85-92689-77-3
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Uma coleção de livros inspirados nos produtos
frescos da culinária de hoje para renovar as
receitas diárias. Receitas deliciosas onde o
produto selecionado é o principal protagonista.

50

SENTTIA · Limão

SENTTIA · Morango

SENTTIA · Abacate

ISBN: 978-85-92689-28-5

ISBN: 978-85-92689-26-1

ISBN: 978-85-92689-29-2

SENTTIA · Berinjela

SENTTIA · Milho

SENTTIA · Tomate

ISBN: 978-85-92689-30-8

ISBN: 978-85-92689-25-4

ISBN: 978-85-92689-27-8
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TAMANHO: 11 x 16 x 3.5 cm

3 Caixa do recipiente
3 Livro do produto
3 12 cartões com receitas
3 Códigos QR com vídeos do passo a passo da receita.
3 Informações práticas para preparar pratos requintados.
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