Resumo de O Guia Secreto do Sabe
Tudo das Copas
Desenvolvido especialmente para as crianças, o divertido O Guia Secreto
do Sabe Tudo das Copas vai fazer com que o pequeno leitor impressione
seus amigos, surpreenda professores, ganhe apostas daquele tio que
acha que sabe tudo de futebol e guarde suas próprias recordações do
mundial do Brasil!
Criado pelo premiado designer gráfico, ilustrador e autor carioca Marcelo
Martinez, o Guia Secreto chega às lojas repleto de mapas, bandeiras,
uniformes e mais de 100 adesivos coloridos. Com ilustrações e texto em
uma linguagem acessível, o livro contém um resumo de todas as edições
da Copa desde a primeira, disputada em 1930, no Uruguai.
Já a segunda parte do livro traz informações e curiosidades sobre os 32
países e suas respectivas seleções que irão participar da Copa do Mundo
no Brasil. A ideia do Guia Secreto do Sabe Tudo é proporcionar uma
experiência particular de diversão para cada leitor, convidando-o a
expressar sua criatividade a partir de atividades como desenhos e
colagem de adesivos, criando seus próprios craques para cada seleção e
personalizando seu exemplar, conta Marcelo.
Ao final da leitura, chega a vez do teste de conhecimentos: só depois de
respondê-lo, a criança estará apta a receber o "Certificado de Sabe
Tudo" (que vale, no mínimo, um aumento de mesada ou a liberação de
mais horas semanais de videogame, segundo seu texto.)Outra novidade
do Guia Secreto é a capa, que traz uma brincadeira gráfica em seu verso.
O leitor pode disfarçar o que está lendo, virando o lado onde está escrito
Livro chato que a escola me obrigou a ler, na parte da frente, e na parte
de trás.
A inovação vai fazer com que as crianças criem um clima de mistério,
brincando com os amigos e os adultos.

Acesse aqui a versão completa deste livro

