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A HISTÓRIA Um panorama histórico da origem dos Jogos Olímpicos, desde os tempos
de Zeus até o Rio de Janeiro, em 2016. Repleto de curiosidades, Odisseia Olímpica traz
de uma forma divertida inúmeras informações sobre um dos mais importantes eventos
mundiais, que a cada quatro anos celebra a paz entre os povos.
SOBRE O LIVRO E AS ILUSTRAÇÕES O livro reúne informações e diferentes aspectos
das Olimpíadas – as Olimpíadas na mitologia grega, os deuses e semideuses que dela
participaram, as Olimpíadas na Era Antiga e sua criação, como era o mundo nessa época,
os jogos ao longo dos anos. O livro traz mapas e muitas ilustrações, além de quadrinhos,
que tornam o conjunto bastante dinâmico.
PÚBLICO LEITOR O livro é indicado para crianças a partir de 11 anos, com maior
fluência de leitura, devido ao volume de texto.
SOBRE O AUTOR Autor de cerca de 90 títulos, já ganhou diversos prêmios pelo mundo,
como o Jabuti (1994); várias menções do Prêmio Altamente Recomendável, da FNLIJ; foi
inscrito na lista de honra do IBBY (2007); o White Ravens (2008), a maior biblioteca de
literatura infantil e juvenil do mundo – na Alemanha. Mestre em Literatura Brasileira pela
PUC-RJ, é colaborador em jornais. Costuma ministrar oficinas de leitura e de criação
literária por todo o país. Para conhecê-lo melhor, acesse: www.luizantonioaguiar.com.br.
SOBRE O ILUSTRADOR Nasceu em Manaus, Amazonas, em 1939. Estudou desenho e
pintura na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Foi professor de desenho
na Universidade Nacional de Brasília (1965). Lecionou desenho, pintura e ilustração no
SENAC-RJ. Participou da Imprensa Alternativa na luta contra a Ditadura Militar (Pasquim,
Repórter). Colaborou em vários jornais e revistas (O Globo, Última Hora, Jornal do
Commercio, Playboy, Status). Atualmente trabalha para editoras, agências e empresas de
eventos.
RAZÕES PARA A VENDA
• Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016
• Curiosidades sobre o tema
• Mitologia e história

www.editorabiruta.com.br

