Descobre o extraordinário
mundo dos dinossauros !
Há milhões de anos atrás,
na ERA DOS DINOSSAUROS,
viviam animais gigantescos:
o brontossauro, o tiranossauro,
o triceratops, o estegossauro…
DESCOBRE como viviam, o que comiam,
como se defendiam e como
cuidavam das suas crias.
PARTICIPA NAS SUAS AVENTURAS
e COLECIONA estas magníficas
FIGURAS EXCLUSIVAS, inspiradas
nas ilustrações dos livros.

diverte-te e RECRiA O FANTÁSTICO
MUNDO DOS DINOSSAUROS !
U m a coleção única para imaginares mil e uma aventuras e conheceres
de perto os segredos dos animais que povoaram a Terra há milhões de anos!

Os pterodáctilos abrem as suas
potentes asas e preparam-se
para levantar voo.
A família de mamutes possui uma espessa
camada de pelo para se proteger contra
o frio e uma tromba comprida para
encontrar alimento na neve.

A família de tiranossauros
prepara-se para sair de casa,
mas alguém prefere brincar
um pouco mais…

As condições e informações aqui disponibilizadas aplicam-se exclusivamente a esta coleção. Os artigos publicados para venda encontram-se limitados ao stock existente.
A Editorial Planeta DeAgostini S.A.U. reserva-se o direito de fazer correções e alterações à informação e conteúdos aqui disponibilizados sempre que necessário.
Embora a Editorial Planeta DeAgostini S.A.U. desenvolva esforços para fornecer informação exata e atualizada, poderão suceder imprevistos, incorreções ou erros de
escrita de natureza involuntária queserão sujeitos à devida correção. Os produtos apresentados podem sofrer alterações por imperativos técnicos alheios à editora.

Os anquilossauros, grandes
e fortes, sabem como defender-se
bem! Utilizam a sua cauda como
se fosse uma clava!

Os estegossauros, sempre
com apetite, lancham depois
de um passeio.

Objetos fabricados com materiais não tóxicos que respeitam as normas da legislação vigente.
Não recomendável para crianças com idade inferior a 3 anos.

Envio
No 15

Boné

Envio
No 30

Um divertido boné para
te sentires como um
autêntico dinossauro.
100% algodão.
Tamanho ajustável.

Jogo de memória Dinos
Procura e encontra imagens
idênticas neste jogo divertido!

Mochila Dinos

Envio
No 45

Transporta as tuas figuras
favoritas nesta mochila
estegossauro!

