


A TUA MISSÃO
Nós somos os Verdocas. Estamos a organizar  
uma festa para celebrar o aniversário do rei.  

Mas primeiro descobre o caminho, escolhendo que  
entradas e saídas tens de seguir em cada página.

Escolhe o teu 
transporte

Opta por  
um caminho

21 3
Coleciona 

objetos

Escolhe UMA das missões 
abaixo para ajudares os 
Verdocas. Vais encontrar 
cada um destes objetos 
em todos os cenários.

Há muitos caminhos  
para escolheres, e podes 
andar PARA A FRENTE 
e PARA TRÁS na 
mesma rua.

Tuk-tuk

Elefante

Capivara

Junta  
12 BANANAS 
AZUIS para 
fazeres um sumo 
especial.

Junta  
12 PENAS 
VERMELHAS 
para fazeres uma 
coroa para o rei.

Junta  
12 ASSOBIOS 
AMARELOS  
para os membros  
da banda.
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Usa o livro como 
UM MAPA VERDADEIRO
Vira as páginas e usa as coordenadas 
neste livro, tal como farias num mapa 
verdadeiro. Podes descobrir mais sobre 
coordenadas nas páginas 4 e 5.
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5
Resolve os  

PUZZLES MATEMÁTICOS
Ao longo do percurso, vais encontrar 

Verdocas que estão perdidos ou que 

precisam da tua ajuda. Vais ter de 

usar os teus superpoderes matemáticos 

para os ajudar. Por vezes,  
vais ter de contar até dez  
ou procurar algo com um  
formato diferente.
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Para leres  
as coordenadas  

primeiro identifica  
a letra (horizontal)  
e depois o número 

(vertical).

          A  B C     D
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Bem-vindo à Selva
Olha para o mapa da selva. Consegues ver onde está a tenda  
da festa? Tem imensas bandeiras coloridas. É para aí que tens  
de ir. Vamos usar coordenadas, para sabermos onde se encontra  
a tenda da festa no mapa.

Rotunda do 
Orangotango

Ruínas  
do Templo

Bosque  
da Flor  
Gigante

Vulcão  
Escaldante

Gruta dos  
Diamantes

Plantação  
de Árvores

COMEÇA 
AQUI
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Páginas 6–7

Páginas 14–15

Páginas 22–23

Páginas 8–9

Páginas 16–17

Páginas 24–25

          A  B C     D



          A  B C     D

Rio  
Furioso

Cova 
Serpeante

Zona da  
Tempestade

Ilhas dos 
Nenúfares

Arvoropólis

Verdocolândia

FIM

O que são coordenadas?
As coordenadas são um conjunto de letras e números que 
mostram onde as coisas se encontram num mapa. A letra vem 
primeiro, seguida do número. Assim, a tenda está em (D,1). 
Procura as coordenadas ao longo do livro.
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Páginas 10–11

Páginas 18–19

Páginas 26–27

Páginas 12–13

Páginas 20–21

Páginas 28–29
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