Edicare
Olhos nos olhos com os livros

Tal como uma criança precisa de provar várias vezes um alimento para determinar se gosta
ou não, até à sua aceitação, os livros, as letras, a textura do papel e toda a mística envolvente
e sedutora do livro deve ser incentivada e apresentada à criança uma e outra vez. Dia a dia,
projecto a projecto fomos demarcando o nosso território de edição, criando um estilo
irreverente e único, eficaz no crescimento físico e mental da criança.
Acreditamos que com os livros fazemos a diferença, acreditamos que com os nossos livros
transmitimos experiências, conhecimentos e valores. Acreditamos no enriquecimento do
património cultural e intelectual da criança.

Ver Catálogo Edicare

Mudpuppy
Criatividade emergente

A premiada marca nova-iorquina apresenta a sua eclética selecção para pais e filhos
redescobrirem o prazer de brincar e aprender em conjunto. Puzzles versáteis de dupla-face,
latas magnéticas para abrir a mente de possibilidades, cenários para criar com peças em vinil
infinitamente reutilizáveis. Livre para brincar, disponível para aprender, é a nossa proposta.

Djeco

Na vanguarda da ilustração, o material com o selo Djeco é já reconhecido mundialmente.
Uma explosão de cor e um design único seja nos puzzles, nos jogos de madeira, nos mobiles
ou nos kits de artes manuais.

Para bebés, crianças, jovens e famílias, boas ideias de Paris, com amor.

Galison
Papel com aroma a Nova-Iorque

Organize-se com estilo. Torne a papelada em algo elegante, dê aos seus inúmeros afazeres
um bocadinho mais de graça. Vista a sua secretária ou o monitor do seu computador com
post-its artísticos. Prometemos embelezar o seu arquivo e unir papel e prosa. Só tem de
escolher o seu estilo, do pop ao vintage, do preto ao floreado, gamas completas da prateleira
ao tapete do rato. São folhas de papel em branco à espera da sua vida

Ein-O
Para aprender na melhor das companhias

Um personagem bizarro, que leva a ciência muito a sério. Com uma vasta colecção de
materiais científicos, o Professor Ein-O introduz as crianças nos meandros da física, na
complexidade da química e na séria problemática do ambiente. Para todas as crianças,
jovens e famílias cujo cérebro se encontre em permanente ebulição

Style Me Up
Reinventa o teu estilo!

Qualquer que seja o estilo, aqui é possível criá-lo e personalizá-lo. Desde acessórios básicos
àqueles mais surpreendentes, cada kit inclui o material necessário à criação de uma, ou
várias, peças únicas – pulseiras, tatuagens, acessórios, muitas contas, purpurinas e
adereços.

