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Serviços

Prepare-se para ver os seus heróis glaciais favoritos como você nunca viu 
antes! Acesse www.brinquebook.com.br/eradogelo.php

• Livro baseado nos filmes de sucesso da série A Era do Gelo.
• Livro de Realidade Aumentada, que dá vida aos heróis favoritos dos pequenos, por
meio de animações em 3D, na qual se pode interagir com a tela do computador.
• O livro possui quatro cartões-gatilho que, colocados diante de uma webcam,
fazem surgir os personagens em 3D. A Realidade Aumentada é o termo que se usa 
para definir uma visualização do mundo real, cujos elementos são combinados com 
elementos virtuais, a fim de criar uma realidade mista em tempo real.
• Vendido em 18 países como EUA, Canadá, Austrália, França e Itália.
• Aventuras com os personagens do filme Sid, Manny, Scrat, Amora, Crash e Eddie,
Diego, Capitão Entranha, entre outros.
• O mundo de A Era do Gelo combina um guia completo dos personagens dos quatro
filmes com curiosidades e histórias engraçadas, além de quatro experiências impres-
sionantes de Realidade Aumentada. 

Eles atravessaram a Era do Gelo, sobreviveram ao derretimento global e enfrentaram 
bravamente um mundo perdido repleto de dinossauros. Mas, agora, Scrat e sua noz 
deixaram os continentes à deriva e isso significa encrenca para o bando. Além de um 
guia completo sobre os personagens da série de filmes e suas aventuras, divirta-se com 
quatro experiências de realidade aumentada: veja o Scrat louco atrás da noz, divirta-
se na neve com Crash e Eddie, veja como você ficaria com a cara da preguiça Sid e 
navegue com o Manny por um labirinto.

O livro

Esta incrível história permite explorar temas como Realidade Aumentada, era glacial, 
aventura, piratas, animais pré-históricos e deriva continental.

Além da história

Estreia da inglesa Caroline Rowlands na Brinque-Book.
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