INFORMAÇÃO DE AGENDA/ CONVITE
Local: Auditório da Fnac do NorteShopping
Evento: Lançamento do livro infantil “Um cinema muito especial”
Data: 8 de Outubro
Hora: 11h30
“Um cinema muito especial” é o primeiro conto de uma colecção única

LIVRO INFANTIL INOVADOR DIVERTE TODAS AS CRIANÇAS

A nova Editora Cuckoo, em colaboração com a Associação de Surdos do Porto e com a
Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO), com o apoio do NorteShopping, lança
o seu primeiro livro infantil, no dia 8 de Outubro, às 11h30, no auditório da Fnac deste Centro.
“As aventuras do Gorila Zé Reguila e do Chimpanzé Barnabé” são uma colecção de livros
inovadores que incorporam um CD em língua gestual portuguesa e um ficheiro.doc para
pessoas portadoras de deficiência visual, a pensar nas necessidades de todas as crianças.

Com este lançamento, a editora Cuckoo pretende disponibilizar alguns meios necessários para que
uma criança com necessidades especiais possa disfrutar da mesma história que os seus amigos e
colegas.
O Gorila Zé Reguila e o Chimpanzé Barnabé
são as personagens principais desta colecção
de livros infantis que irá fazer rir as crianças
entre os 5 e os 8 anos.
Na cerimónia de lançamento do livro, a autora
do livro, Susana Azevedo, irá contar a história
deste livro, com uma tradução em língua
gestual. Os pequeninos poderão também fazer pinturas nas caras e aprender algumas palavras
em língual gestual.
A Cuckoo é uma editora que se dedica especialmente ao público infantil e juvenil. A sua missão é
criar e editar material que pode ser utilizado por todas as crianças, assegurando assim a vertente
formativa e educativa.
Com esta iniciativa, o NorteShopping pretende promover a leitura entre os mais novos,
associando-se a iniciativas culturais inovadoras.
Contámos com a sua presença, no lançamento deste livro inovador, no dia 8 de Outubro.
Para mais informações contacte Hill & Knowlton:
Andreia Garcia/Carla Costa – Tel: 21 413 62 00
E-mail: andreia.garcia@hillandknowlton.com/carla.costa@hillandknowlton.com
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