
14.

9 meses — Reconhece agora 
nitidamente as cores.

10 meses — Já consegue folhear 
um livro.

11 meses — Gosta de empilhar, 
de encaixar, e já consegue 
atirar uma bola.

12/15 meses — Começa 
a andar e a compreender 
frases simples.

11.

Tudo o que o bebé 
sabe fazer...

3 dias — O bebé reconhece a voz 
da mãe e, ao �m de uma semana, 
a do pai.

1 mês — O bebé interessa-se pelos 
objetos que se movem à sua frente.

2 meses— As suas mãos abrem-se 
e fecham-se como re�exo 
à pressão exercida sobre elas.

EC1081 Bem-vindo, bebé! — 
Álbum de fotogra�as

EC1086 Bem-vindo, bebé! — 
Caixa de memórias

EC1069 Bem-vindo, bebé! — 
Memórias do primeiro ano

EC978 A minha família e eu — 
Primeiro álbum

EC965 Uma pausa 
sem ecrãs

EC1134 Baby teether — Lion1.

EC1135 Baby teether — Hen2.

EC1136 Baby teether — Sheep3.

EC1137 Baby teether — Monkey4.

EC352 A primeira biblioteca 
do bebé

EC1105 Primeira biblioteca —
Os animais 

EC624 Primeira biblioteca —
A casa

4 meses — Gosta que lhe 
respondam quando palra.

5 meses— Gosta de brincar às 
escondidas e reage ao seu nome.

6 meses — Consegue coordenar a 
ação das duas mãos com o que os 
olhos veem. Tenta sentar-se e 
arrastar-se de barriga para baixo.

7 meses — Palra e gosta de 
«conversar» com os adultos.

8 meses — A sua destreza manual 
desenvolve-se. Adora sentir 
texturas diferentes.

3 meses — A leitura em voz alta é 
muito apreciada e muito importante! 
Nesses momentos, o bebé mostra-se 
interessado, não só pelo que ouve, 
mas também pelo que vê. 
Começa a segurar a cabeça 
e consegue levantá-la quando 
está deitado de barriga para baixo.

4.

EXPERIMENTE

Por volta dos 8 meses, ao descobrir 
o seu re�exo, passa à «fase do espelho», 
momento importante para 
o seu desenvolvimento psicológico. 
Poderá fazer uma experiência simples 
colocando-lhe uma pinta de creme 
na ponta do nariz. Os resultados serão 
diferentes consoante a fase de crescimento 
em que estiver: aos 12 meses, observa 
espantado; ao 15 meses, toca no espelho 
para tentar retirar o creme; aos 18 meses, 
limpa o nariz.

2.

1.

3.

EC722 A quinta EC723 O zoo

EC1099 Cores mágicas —
Bosque

EC1100 Cores mágicas —
Tropical

EC1041 Brilha, brilha, 
estrelinha!

EC1102 10 Cubes — 
Farm

5.

6.

9.

10.

5.

6.

EC901 Abraça-me: Gatinho9.

EC1005 Olá, animais do Zoo!7.

EC1006 Olá, animais da Quinta!8.

EC1033 Abraça-me: Ursinho10.

11. EC1034 Abraça-me: Cãozinho

LIVROS 
DE BANHO 
MÁGICOS 

LIVROS 
SONOROS

LIVROS 
COM LUZ

LIVROS 
COM 

ESPELHO

LIVROS 
COM 

ESPELHO E 
TEXTURAS

Lançamento 2023Lançamento 2023

EC1066 Hoje estou...
Lançamento 2023

7. 8.
LIVROS 

DE/COM 
TECIDO

12.

13.

12. EC960 Ver, ler & ouvir — Zoo

13. EC1071 O meu pequeno Bach

14. EC1072 O meu pequeno Tchaikovsky
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EC1084 Dinossauros! EC1085 Animais selvagens!
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