


Nas páginas da esquerda, podes ler 
dados fascinantes sobre cada destino no 
labirinto. Podes saber mais sobre cidades 
famosas, monumentos espetaculares  
e paisagens e habitats lindíssimos.  
E seguir as aventuras do Jorge  
e da Milú em cada destino.

Vai tomando atenção às coisas a descobrir 
nos labirintos. Certifica-te de que passas 
por cada um dos elementos listados nas 
páginas do lado esquerdo, conforme 
avanças nos percursos dos labirintos. 
Aproveita para os marcar com um visto 
quando os localizares, isso irá ajudar-te  
a encontrar os percursos corretos.

Quioto, Japão
Depois da modernidade de Seul, na Coreia do Sul, o Jorge  e a Milú vão ver o lado tradicional do Japão, numa visita a Quioto. Pacíficos templos budistas, jardins encantadores e coloridos altares xintoístas exibem a cultura japonesa clássica, no seu melhor. Após um almoço de sushi, os nossos amigos dão a volta à cidade e tiram fotografias aos monumentos:

«Pavilhão Dourado» 
ou Kinkaku-ji

Castelo Nijo Santuário de 
Shimogamo

S	 	O nome original de Quioto era Heian-kyo, 
ou «Capital da Paz».

S	 	Há mais de 2000 templos e altares em 
Quioto.

S	 	Cada altar tem um portão torii vermelho 
ou cor de laranja para assinalar a entrada 
nesse local sagrado.

«Templo Leste» 
ou Toji

Paris, França

Dá um passeio à beira do rio Sena e desfruta das vistas e dos aromas  

de Paris, a capital de França. Os franceses são famosos pela comida  

e os seus queijos malcheirosos encontram-se entre os melhores  

do mundo. Isto agrada ao Jorge: apetece-lhe uma sandes de queijo!  

Enquanto o Jorge se dirige à queijaria, vê se consegues avistar o seguinte:

Catedral de 
Notre-Dame

A Pirâmide  
do Louvre

S	 	A bandeira francesa é vermelha, branca  

e azul.

S	 O Museu do Louvre é o museu mais visitado 

     do mundo e é lá que está o quadro Mona Lisa.

S	 A Torre Eiffel tem 320 metros de altura e,  

      de 1889 a 1930, foi o edifício mais alto  

      do mundo.

O Arco  
do Triunfo

A Torre Eiffel

Já guardaste o passaporte e a escova de dentes?  
Então estás pronto para uma viagem incrível, com  
o Jorge e a Milú ! Só precisas de saltar de labirinto  

em labirinto. É assim:

Como usar este livro

Coisas a ver

P
anorâmica
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O Jorge e a Milú viajam pelo mundo  
de avião, comboio, balão de ar quente,  
em cima de um elefante e muito mais! 
Procura o meio de transporte no fim de 
cada labirinto e depois folheia as páginas 
até encontrares o mesmo meio de 
transporte no princípio de outro labirinto. 
Fica de olho nos caminhos idênticos!  
O final de um caminho num labirinto  
deve coincidir exatamente com o caminho 
inicial de um dos outros labirintos noutra 
página.

Vamos partir: vira a página para 
começares a tua viagem. Conhece  

os teus companheiros, o Jorge  
e a Milú e ajuda o Jorge a encontrar  
pela casa tudo aquilo de que precisa  

de levar na bagagem. O resto é contigo. 
Boa sorte e até ao destino final!

Por aqui . . .

Segue sempre o 

caminho principal 

— e procura  

o percurso mais 

curto!

Dica útil

Lig
ar os labirintos
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Estás pronto 

para percorrer 

labirintos  

à volta do mundo?
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A aventura começa
O Jorge está quase a partir para uma viagem única,  
numa aventura à volta do mundo. Primeiro, ele tem  

de pegar na mala, no passaporte e sair de casa.  
Podes ajudar? Encontra o percurso do quarto do Jorge  

à porta da frente, e recolhe estes pertences:

Mochila Passaporte Máquina 
fotográfica

Milú, a cadelinha 
de estimação

S		 	O	Jorge	é	professor	de	Geografia	e	adora	descobrir	lugares	novos.	Está	ansioso	por	começar	esta	grandiosa	aventura.
S	  A Milú	é	a	fiel	companheira	do	Jorge	e	quer	saber	se	todos	os	cães	falam	a	mesma	língua.
S		 	O	Jorge	gosta	de	sandes	de	queijo;	a	Milú	adora	correr	atrás	de gatos!

Sydney, Austrália
A baía de Sydney constitui uma entrada deslumbrante  

na Austrália para o Jorge e a Milú. Primeiro tiveram uma vista 

panorâmica desta bonita baía natural quando a sobrevoaram numa 

avioneta. A cidade gira em torno da água e há mais de 100 portos e praias  

para apreciar, bem como gastronomia de renome mundial, cultura e desporto.  

O Jorge mostra as principais atrações de Sydney à Milú, ainda no ar:

A Ópera

Ponte da Baía 
de Sydney

Zoo de Taronga

Jardim Botânico

S	 	Os	australianos	chamam	«cabide»	à	Ponte	da	Baía	dada	 

a	sua	forma	original.

S	 	O	arquiteto	dinamarquês	Jorn	Utzon	ganhou	um	concurso	

internacional	e	foi	escolhido	para	criar	a	Ópera	de	Sydney,	

em	1957.

S	 	Sydney	recebeu	os	primeiros	colonos	a	26	de	janeiro	de	

1788.	Este	dia	é	comemorado	como	Dia	da	Austrália.
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New York, USA
New York, nicknamed the ‘Big Apple’, is the most populated  
city in the United States and has a buzzing centre on the  
island of Manhattan. On this small strip of land are hundreds  
of world famous sights that George has seen in movies. The best place 

to view them all is from the top of the Rockefeller Center, just off  

5th Avenue. George points out these locations to Milly:

The Statue  
of Liberty

The Empire 
State Building

Central Park

The Brooklyn 
Bridge

S	 Around	800	different	languages	are	spoken	 

	 in	New	York	making	it	the	most	linguistically	 

	 diverse	city	in	the	world.	

S	 There	are	five	boroughs	in	New	York	–	 

	 Manhattan,	Brookyln,	Queens,	The	Bronx	 

	 and	Staten	Island.	

Ilhas Gregas, Grécia
«São horas de descontrair», diz o Jorge, e parte de Atenas  
com a Milú, de barco, rumo ao Mar Egeu. São tantas as ilhas  
a descobrir; e a Milú adora nadar nas águas azuis límpidas.  
À distância veem a Acrópole, as ruínas de uma antiga povoação grega  

acima de Atenas, mas no mar eles avistam:

Um veleiro 
vermelho

Golfinhos

Oliveiras numa ilha

Uma pessoa a fazer 
esqui aquático

S	 Há	mais	de	6000	ilhas	gregas.

S	 Apenas	227	são	habitadas.

S	 A	maior	ilha	grega	é	Creta.

Rio de Janeiro, Brasil
Bem-vindo ao Carnaval do Rio! As ruas desta magnífica cidade  
enchem-se de dançarinos de samba e músicos animados para  
comemorar este feriado anual. As escolas de samba a concurso  
comparecem no Sambódromo, cada qual na esperança de ser coroada a campeã 
deste ano. A Milú está com espírito festivo e dança na praia de Copacabana.  
Vês o que o Jorge está a fazer? Ele pode estar num destes lugares:

Praia de 
Ipanema

Pão de 
Açúcar

Sambódromo

Estátua de  
Cristo Redentor

S	 	O	Carnaval	do	Rio	assinala	o	princípio	da	
Quaresma,	um	período	de	quarenta	dias	
antes	da	Páscoa.

S	 	O	samba	é	uma	dança	brasileira	com	raízes	
africanas,	e	a	música	tem	o	mesmo	nome.

S	 	Há	mais	de	200	escolas	de	samba	no	Rio	de	
Janeiro.

MazeHop_08_23_P.indd   10 14/01/16   09:52



MazeHop_08_23_P.indd   11 14/01/16   09:52




