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BACK COVER/ SUMMARY
Amanda estava aterrorizada. Claro que ela e as suas amigas tinham construído uma enorme casa na
árvore e uma espantosa casa assombrada – mas agora as coisas estavam bem mais complicadas.
Aqueles projetos tinham sido de divertimento mas este ia ter uma nota. Ela e as suas parceiras de
laboratório têm que fazer um projeto de aula para a feira das ciências da escola- mas não têm ideia
nenhuma por onde começar ou mesmo o que fazer. Será que encontraram finalmente um jogo à sua
altura?
Entretanto , os rapazes também têm grandes problemas do seu lado. E o resultado do seu projeto
pode ser uma questão de vida ou de morte! OK , talvez não morte a sério mas eles podem acabar
por ficar com frio, molhados e esfomeados e sem electrónica... durante uma semana inteira.
Junta-te aos Projetos Juvenis na sua terceira grande aventura, agora que eles se voltam a unir para
desvendar os mistérios dos Ratos, Homens... e Marshmallows.

Comentários
“O Gary desenvolve uma nova história para jovens, de um modo muito fluido, visual, divertido e
conversacional, enquanto nos mostra como os conceitos e competências essenciais da gestão de
projetos podem ser aplicados efetivamente e de um modo fácil na escola ou nos projetos de vida do
dia a dia.
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Não é apenas uma excelente leitura, mas também uma boa referência e uma ferramenta para
professores e pais transmitirem aos seus jovens a linguagem universal da gestão de projetos.
É um livro de leitura obrigatória para jovens, professores e… gestores de projetos, a utilizar nas
iniciativas PMI nas Escolas.”
Isabelina Jorge, PMP - PMI Portugal
“Adorámos este livro – especialmente a ideia dos rapazes porem um rato no labirinto das raparigas.
Estamos ansiosos que o Projeto Desastroso do Dia dos Namorados seja publicado.”
Oliver e Jack Hogg –9 e 5 anos
“Que leitura fantástica! Os jovens são divertidos, espertos, organizados, mas ainda assim
comportam-se como jovens. Este livro deve ser de leitura recomendada nas escolas, porque inspira
os jovens leitores a valorizar as boas notas e a investir um verdadeiro esforço nos seus estudos.”
Jannell Cajote, Phillipines
“É um livro fixe! O meu favorito é o Ben.”
Bastian Cajote, 7 anos
“Esta é uma cativante história para jovens, que descreve como se planeia e executa um projeto para
atingir o sucesso usando conceitos básicos de gestão de projetos. Recomendo este livro a qualquer
pessoa, quer jovens quer adultos, que estejam interessados em aprender acerca de gestão de
projetos como uma competência útil para a vida.”
Agnieszka Krogulec, PMI Polónia
“Este livro é fabuloso! Ensina-nos que conseguimos fazer um projeto a partir de literalmente tudo o
que fazemos. Gostei de ler o livro e estou ansiosa pelo próximo.”
Sofia Triana, 10 anos – 5º ano
“ESTE LIVRO É ÓTIMO para jovens (em idade e espírito) e é uma história nova com abundantes
sugestões sobre gestão de projeto. Se for iniciado em projetos, pode aprender imenso com a Amanda
e os amigos enquanto se diverte!
Se já estiver no mundo dos projetos, irá aprender algo novo e verá o que faz, como Gestor de Projeto,
de uma perspetiva diferente.”
Giorgio Bensa, PMP – Diretor de Membros, PMI Norte de Itália Chapter – Voluntário do ano (2012)
por criar o concurso “Project in Bloom”.
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