
PRESS RELEASE  

 

 

Todos os sábados, pelas 16h00  

 

Lojas book.it recebem sessão de leitura de obras 

da Colecção Árvore do Saber 
Inserida no âmbito do projecto “Hora do Conto”, e a proveitando os 

conteúdos dos livros da Colecção "A Árvore do Saber "  e "O meu telefone 

interactivo",  as lojas book.it oferecem sessões de  leitura dirigidas às 

crianças promovendo sessões de interacção com os  p ais, com a música 

e com o universo dos livros. 

 
As lojas book.it envolvem neste passatempo uma orquestra constituída por 

instrumentos rítmicos e uma partitura que ensina a ler e a tocar, 

desmistificando a complexidade do solfejo clássico. Com um suporte musical é 

tocada” A Marcha Turca” de Mozart e executada com a ajuda dos presentes a 

partir dum método metafórico, simplificando e mostrando que todos podem 

aprender rapidamente esta arte. Esta interacção ajudará à descoberta dos 

objectivos principais deste livros, capacidade de comunicação da criança e a 

sensibilidade à linguagem musical. 

 

Esta colecção é de autoria de Fernando Paulo Gomes e Nuno Caravela e tem 

como principal objectivo explicar às crianças, de uma forma simples e lúdica, 

alguns dos mais importantes fenómenos da Natureza. 

 

Recorde-se que a “Hora do Conto” é uma iniciativa da book.it,  que tem lugar 

todas as semanas, em diversas lojas da insígnia Sonae, em que durante uma 

hora é lido um livro infantil de um determinado autor português. Pretende-se, 

desta forma, fomentar nas crianças o gosto pela leitura, promovendo o 



desenvolvimento das suas capacidades imaginativas e criativas e incutindo 

hábitos de leitura.  

 

Agenda das Sessões de Leitura: 

11 de Dezembro - Porque Existem as Estações do Ano?  

18 de Dezembro - O Meu Telefone Interactivo! 

 

 

Sinopse | Porque Existe o Dia e a Noite?  

 “Este livro, além da informação científica desenvolve e estimula as 

capacidades de pré-leitura e leitura. Tem como personagem 

principal um Patinho que, através de uma emocionante viagem, 

descobre de uma forma simples e original porque existe o Dia e a 

Noite. Em cada página carrega no botão correspondente e a 

história ganha magicamente vida. E porque não acompanhares o 

texto enquanto ouves a história e testares as tuas qualidades de 

leitura?”  

 

 

Sinopse | Porque Voam os Pássaros?  

 “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. 

Em cada página carrega no botão correspondente e a história 

ganha magicamente vida. E porque não acompanhares o texto 

enquanto ouves a história e testares as tuas qualidades de 

leitura?”  

 

 

Sinopse | 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.  



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

 

 

Sinopse | 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. 

Em cada página carrega no botão correspondente e a história ganha 

magicamente vida.” 

 

Sinopse | O Meu Telefone Interactivo! 

 “Telefone portátil interactivo. As crianças adoram falar ao telefone. 

Tão divertido que é aprender os números enquanto se visita o Zoo. 

Lê os textos carrega em 2 números para fazer uma chamada... as 

luzes acendem-se!  

Levanta as abas! 

Uma divertida experiência interactiva que as crianças vão adorar.”  

 

 

 

book.it muito mais que uma livraria…  

  

Para mais informações, por favor contacte: 

Grupo GCI 

Sónia Dias 

Telf: 21 359 15 36 

E-mail: sdias@grupogci.net 


