Coleção Bia e o Kiko nas Bibliotecas Escolares
1. A Bia e o Kiko na Biblioteca
É assim que uma sala de aula se transforma num mundo mágico, cheia de surpresas e de desafios incríveis,
enquadrada no imaginário do universo infantil e povoada por personagens mágicas e divertidas que vão aliciar a
curiosidade das crianças.
Em sucessivas aventuras, os nossos pequenos exploradores vão encontrar vários enigmas e situações desafiantes que vão estimular a imaginação e promover verdadeiras situações de aprendizagem.
Porque aprender é divertido, a Bia e o Kiko criaram este pequeno mundo para todas as crianças que gostam de
aprender e de brincar!
Esta coleção inovadora procura motivar para uma prática educativa diversificada, integradora e socializadora,
orientando os educadores e envolvendo as famílias no processo de aprendizagem.
Na coleção Bia e Kiko as crianças vão encontrar experiências educativas diversificadas que vão estimular a
descoberta, a criatividade e a aprendizagem.
A coleção inclui:
•
•
•
•

Atividades multimédia e jogos que criam ambientes de aprendizagem desafiantes.
Histórias divertidas, com cenários mágicos e muitas aventuras, onde se aprende brincando.
Espaços lúdicos e criativos com músicas e jogos de movimento.
Cadernos de atividades que permitem uma exploração integradora dos conteúdos.

Produtos da coleção:

Bia e Kiko exploram... a Língua Portuguesa

Versão Online

Bia e Kiko exploram... a Matemática

Versão Online

Bia e Kiko exploram... o Mundo

Versão Online
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Bia e Kiko exploram... a Língua Inglesa

Versão Online

Coleção Bia e Kiko

Versão Online

2. Condições de utilização da licença
1. Efetue o seu registo na página http://erecursos.lusoinfo.com/, com o seu código de ativação. Todos os
campos são de preenchimento obrigatório.
2. Efetuado e validado o seu registo, poderá aceder à versão online dos conteúdos que selecionou.

3. Condições Financeiras
Plano Bibliotecas Escolares:
•
•

Opção 1 - 15 licenças. 100€ + IVA (por ano letivo).
Opção 2 – 10 licenças. 75 € + IVA (por ano letivo).

4. Encomendas
Para efetuar a sua encomenda envie um email para geral@lusoinfo.com
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