
Diga “oi” para Daomi, um novo personagem para bebês e crianças! Ocupado, curioso e fofo, 
Daomi adora se divertir. Uma série brilhante de livros cartonados para tocar e sentir. 

Com textos simples e rimados para pais e filhos explorarem juntos!

• Livro do selo Brinque-Book na mochila.
• Com referências muito familiares aos bebês, gerando uma identificação com o dia a dia dos 
pequenos leitores.
• Com um espelho ao final de cada livro, a série ajuda no autoconhecimento das crianças e bebês e 
capta a atenção deles. 
• História que faz com que as crianças criem um vínculo com Daomi, pois veem o personagem 
como um irmão, que faz as mesmas coisas que elas.
• Componentes texturizados que incentivam os pequenos a explorarem a parte física do livro.
• Cartonado, com cantos arredondados, que permite maior durabilidade e evita que os pequenos 
leitores se machuquem.
• Série de livros com texturas e textos simples, ideal para serem compartilhados entre pais e filhos.
• Com objetos para descobrir e nomear. 
• Por ser um personagem unissex, Daomi cria uma identificação tanto nos meninos quanto nas meninas.

Essa simpática série permite explorar temas como texturas, autoconhecimento, cotidiano, 
livro-brinquedo, hora de dormir, hora de comer, alimentação, paixão por veículos e animais 
da fazenda.

Além da história
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Serviços

Estes livros seguem o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa

Os alimentos são lisos, enrugados ou macios. Você tem muito a explorar com Daomi. Perfeito 
para encorajar os pequenos a comer de tudo!

Daomi adora comer

Daomi adora dirigir

Carros, tratores, trens e triciclos! Daomi adora todos os veículos. Cheio de texturas e cores, 
este livro encanta a todos que adoram veículos.

Daomi adora a fazenda

Venha e junte-se a Daomi na fazenda. Veja os animais, faça carinho nele e imite suas vozes. 

Daomi adora a hora de dormir

É hora de dormir! Para Daomi, isso significa tomar banho, tomar mamadeira, escovar os den-
tes e se enfiar embaixo do cobertor com seu bichinho de pelúcia favorito. As crianças vão 
adorar acompanhar Daomi, que faz as mesmas coisas que elas antes de dormir. 


