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5 livros sobre viagens

Clique aqui para ver a notícia no site
Viajar é incrível! Mas, se você não pode fazer isso agora, pegue carona nestes cinco livros recheados com histórias ao redor do mundo. Jornada de descobertas
Em Taynikma – Uma Viagem Eletrizante (Jan Kjaer e Merlin P. Mann, Editora Fundamento), Koto é um jovem esperto e determinado, que vai fazer uma longa
viagem para ajudar os pais em dificuldades financeiras. Ele terá que atravessar a perigosa Floresta dos Gnomos para chegar ao destino. No meio do caminho,
encontrará uma relíquia de família que vai mudar a vida dele para sempre! --> http://amzn.to/2zmSJRA Nas alturas! Esqueça o medo de estar no céu com
Viajando de Avião (Pierre Winters, Brinque-Book Editora). Nele, você confere como funcionam os aeroportos ao redor do mundo e como é um avião pode dentro
(é bom para descobrir de que jeito os pilotos não ficam perdidos com tantos botões!). --> http://amzn.to/2xDx2Li Entre as árvores Os amigos Pilar e Bruno, junto
com o gato Samba, vão descobrir muitas coisas em o Diário de Pilar na Amazônia (Fávia Lins e Silva, Editora Pequena Zahar). Em plena mata, eles vão enfrentar
os feitiços da Iara, descobrir os segredos da Floresta Encantada (habitada pela temível Cobra-Grande) e ainda se dar conta de que as árvores estão sendo
destruídas! --> http://amzn.to/2gCnjPx Passeio congelante As desbravadoras mirins Laura, Tamara e Marininha contam as melhores histórias das Férias na
Antártica (Laura, Tamara e Marininha Klink, Grão Editora). Elas falam sobre as descobertas de cinco expedições ao continente antártico e ainda relatam
curiosidades sobre a vida de várias espécies. --> http://amzn.to/2kNtTHB Cão viajante O Ernesto - O Cãozinho Viajante (Jochen Sturmann, Editora Biruta) estava
cansado de ficar em casa, cuidando dos ossos ou cochilando na poltrona. Até que um cartão-postal aparece na caixa de correio dos donos com a linda imagem
de uma ilha. Ernesto, então, decide descobrir quem enviou o cartão e encara uma incrível aventura! --> http://amzn.to/2xDS0K4 Os links externos fazem parte do
Programa de Afiliados da Amazon, em parceria com a Revista Recreio.

