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AUTOR
Milton Célio de Oliveira Filho é 

um escritor, professor e advogado 
brasileiro que adora criar jogos para 
o público infantojuvenil. Nascido 
em Ubatuba, em 1953, ele dedicou 
grande parte da sua carreira à edu-
cação, atuando sobretudo em esco-
las públicas.  Em 2003, publicou o 
seu primeiro livro infantil O caso das 
bananas, pelo Grupo Brinque-Book. 
Desde então, construiu uma sólida 
carreira como escritor, integrando o 
catálogo da Feira de Bolonha e re-
cebendo prêmios, como o selo “Al-
tamente Recomendável” da FNLIJ. 
Suas obras, destinadas ao público 
infantil e infantojuvenil, são muitas 
vezes permeadas por mistérios e 
desafios de lógica a serem decifra-
dos pelo leitor.

OBRA
Viagens escolares de fim de ano 

sempre são sinônimo de aventura! O 
caso da excursão realizada pela Escola 
Nova ao Sítio Rio Azul, em Mairiporã, 
não foi diferente. Mas o que nenhum 
aluno ou professor imaginava era 
que essa aventura envolveria tantos 
mistérios e perigos! Esse é o ponto de 
partida de O mistério do Colecionador, 

um romance policial de Milton Célio 
de Oliveira Filho.

Cíntia, Julinha e Heitor são os pro-
tagonistas da aventura – um trio 
de amigos unidos sobretudo pelo 
interesse mútuo em elucidar mis-
térios e decodificar enigmas. E eles 
não poderiam estar mais animados 
com a excursão! Ainda que curiosos 
por conhecer a flora local e pesqui-
sar as principais espécies animais da 
região, os amigos estavam especial-
mente empolgados com as trilhas 
que fariam a céu aberto, sempre 
guiadas pelas desafiadoras charadas 
propostas pelos professores. Assim, 
em um ônibus fretado pelo colégio, 
eles partiram rumo ao sítio. O entu-
siasmo era tanto que nem a troca 
repentina de motorista pareceu um 
problema à viagem.

Logo que chegaram a Mairiporã, 
entretanto, os alunos enfrentaram 
uma chuva torrencial, que culminou 
em falta de energia elétrica. Como se 
não bastasse, a escuridão, os raios e 
os trovões frequentemente davam 
a impressão de que misteriosos vul-
tos rondavam o ambiente. Quando 
a chuva finalmente deu uma trégua, 
a turma prontamente iniciou uma 
trilha que, para alegria de Cíntia, 
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Julinha e Heitor, também contava 
com a colaboração dos anfitriões do 
sítio na elaboração de enigmas. 

Mas alguém estava sabotando as 
charadas, fazendo com que alunos e 
professores se perdessem na mata. 

Quem seria o sabotador? Mais im-
portante ainda: por que ele estaria 
ameaçando uma expedição escolar 
de pré-adolescentes? Quais seriam 
seus reais objetivos? É com muita 
coragem e perspicácia que Cíntia, 
Julinha e Heitor se lançam no maior 
enigma da vida deles! Será que o lei-
tor poderá ajudá-los?

Por meio desse mote, o livro ofe-
rece ao leitor uma aventura repleta 
de emoção e mistério. Por trás dos 

enigmas que permeiam a obra, 
entretanto, um importante tema é 
trazido à luz: o tráfico de animais sil-
vestres. Essa prática ilegal pouco a 
pouco desponta como uma perver-
sa rede de atuação sobre a região, 
cujas consequências podem ser de-
vastadoras. Em um momento onde 
as discussões acerca da relação que 
estabelecemos com a natureza se 
tornam cada vez mais urgentes, o 
recorte proposto por O mistério do 
Colecionador não poderia ser mais 
pertinente. Afinal, como a própria 
obra coloca, a natureza opera como 
um bumerangue devolvendo-nos 
na mesma medida os tratos que a 
ela dedicamos.
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PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

Língua Portuguesa (EF15LP18, 
EF15LP02 e EF69LP49)

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos, 

checando a adequação das hipóteses 
realizadas.

(EF69LP49) Mostrar-se interessado 
e envolvido pela leitura de livros de 

literatura e por outras produções 
culturais do campo e receptivo 
a textos que rompam com seu 
universo de expectativas, que 

representem um desafio em relação 
às suas possibilidades atuais e 

suas experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo professor.

Apresente a capa do livro aos alu-
nos, pedindo-lhes que observem 

e descrevam a ilustração. O que os 
jovens personagens estão fazendo? 
Como é o ambiente? O que dizer da 
figura escondida atrás da árvore? Par-
tindo da apreensão geral da imagem, 
de que gênero os alunos imaginam 
que seja o livro? Suspense? Aventu-
ra? Por quê? O título da obra pode 
oferecer algumas pistas!

Língua Portuguesa (EF35LP15 e 
EF69LP45)

(EF69LP45) Posicionar-se 
criticamente em relação a textos 

pertencentes a gêneros como 
quarta-capa, programa (de teatro, 

dança, exposição etc.), sinopse, 
resenha crítica, comentário em 

blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e outras 
manifestações artísticas (cinema, 
teatro, exposições, espetáculos, 

CD´s, DVD´s etc.), diferenciando as 
sequências descritivas e avaliativas 
e reconhecendo-os como gêneros 
que apoiam a escolha do livro ou 
produção cultural e consultando-
os no momento de fazer escolhas, 

quando for o caso.

(EF35LP15) Opinar e defender 
ponto de vista sobre tema 

polêmico relacionado a situações 
vivenciadas na escola e/ou na 

comunidade, utilizando registro 
formal e estrutura adequada à 
argumentação, considerando a 

situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.

Peça a algum aluno que leia a si-
nopse do livro, em sua quarta capa.  
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O texto apresenta uma importan-
te temática que atravessa a obra: o 
tráfico de animais. Quais são as refe-
rências da turma a respeito do assun-
to? Infelizmente, essa prática ainda 
é bastante comum. Muitas pessoas 
compram animais retirados da natu-
reza, contribuindo para o avanço da 
extinção de diversas espécies. Qual é 
a opinião da turma sobre o tema?

Língua Portuguesa (EF35LP17) e 
Geografia (EF05GE04 e EF06GE05)

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com 
o apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e 
naturais, em textos que circulam em 

meios impressos ou digitais.

(EF05GE04) Reconhecer as 
características da cidade e analisar as 
interações entre a cidade e o campo 

e entre cidades na rede urbana.

(EF06GE05) Relacionar padrões 
climáticos, tipos de solo, relevo e 

formações vegetais.

Ainda levando em conta a si-
nopse lida, chame a atenção dos 
alunos para a cidade que acolhe a 
história – Mairiporã. Alguém já vi-
sitou ou ouviu falar dessa cidade? 
Que tal pesquisar sobre ela antes 
de iniciar a leitura? A pesquisa cer-
tamente contribuirá para alimentar 
o imaginário da turma, tornando os 
cenários e o contexto da obra mais 
próximos e palpáveis. Para organi-
zar a pesquisa, divida a turma em 
grupos, distribuindo-lhes subte-
mas: a história local, a fauna e flora 

nativas e aspectos geográficos da 
região. Fotos, é claro, são sempre 
bem-vindas. Ao final, organize uma 
conversa em roda em que cada gru-
po possa compartilhar suas pesqui-
sas com os colegas.

Lendo o livro

Língua Portuguesa (EF15LP16, 
EF15LP03 e EF67LP28)

(EF15LP16) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.) e crônicas.

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos.

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, 
e compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias de 
leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta 
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características dos gêneros e 
suportes –, romances infanto-

juvenis, contos populares, contos de 
terror, lendas brasileiras, indígenas 
e africanas, narrativas de aventuras, 

narrativas de enigma, mitos, 
crônicas, autobiografias, histórias 
em quadrinhos, mangás, poemas 

de forma livre e fixa (como sonetos 
e cordéis), vídeo-poemas, poemas 

visuais, dentre outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores.

Os personagens centrais do livro, 
Cíntia, Julinha e Heitor, adoram criar 
e decifrar sistemas de códigos. Ten-
do esse universo por pano de fundo, 
o livro carrega uma série de peque-
nos enigmas que são partilhados 
com o leitor. Peça aos alunos que se 
atentem a essas charadas, buscando 
solucioná-las antes de seguir com a 
narrativa. Além de estabelecer uma 
relação lúdica por meio da leitura, 

essa atividade também se configura-
rá como um interessante exercício de 
lógica. Para facilitar a elucidação dos 
códigos, oriente os alunos a realizar a 
leitura acompanhados de lápis e pa-
pel!

Língua Portuguesa (EF15LP03 e 
EF69LP34)

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos.

(EF69LP34) Grifar as partes 
essenciais do texto, tendo em vista 

os objetivos de leitura, produzir 
marginálias (ou tomar notas em 

outro suporte), sínteses organizadas 
em itens, quadro sinóptico, quadro 

comparativo, esquema, resumo 
ou resenha do texto lido (com ou 
sem comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo do que 

for mais adequado, como forma de 
possibilitar uma maior compreensão 

do texto, a sistematização de 
conteúdos e informações e
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Em sua expedição ao Sítio Rio 
Azul, os personagens tomam co-
nhecimento de diversos animais 
nativos da região, como caxinguelê, 
quati, veado-mateiro e pirilampo, 
entre muitos outros. Assim, peça 
aos alunos que criem, ao longo da 
leitura, uma lista dedicada aos ani-
mais citados. Caso eles se deparem 
com alguma espécie desconhecida, 
vale uma pesquisa rápida por ima-
gens na internet. Essa prática, além 
de ampliar os conhecimentos em 
ciências da turma, contribuirá para 
um maior envolvimento com a nar-
rativa. A lista deverá ser guardada 
para atividade posterior.

Língua Portuguesa (EF35LP29 e 
EF69LP34)

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, 
cenário, personagem central, conflito 

gerador, resolução e o ponto de 
vista com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas 

em primeira e terceira pessoas.

(EF69LP34) Grifar as partes 
essenciais do texto, tendo em vista 

os objetivos de leitura, produzir 
marginálias (ou tomar notas em 

outro suporte), sínteses organizadas 
em itens, quadro sinóptico, quadro 

comparativo, esquema, resumo 
ou resenha do texto lido (com ou 
sem comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo do que 

for mais adequado, como forma de 
possibilitar uma maior compreensão 

do texto, a sistematização de 
conteúdos e informações e

Para além dos diversos enigmas 
que permeiam o livro, a história em 
si é carregada de uma grande dose 
de mistério. Afinal, quem está sabo-
tando a trilha dos alunos? Há algo 
de suspeito nos anfitriões do sítio 
ou em algum outro personagem 
secundário? E o que dizer do vulto 
que volta e meia aparece na janela 
ou entre as árvores? Como detetives 
em busca da resolução de um misté-
rio, peça aos alunos que redijam um 
bloco de anotações em que, a cada 
capítulo lido, possam acrescentar 
as novas pistas e suposições levan-
tadas. Será que alguém conseguirá 
desvendar o mistério do Coleciona-
dor antes do final do livro?! 

Após a leitura

Língua Portuguesa (EF35LP03, 
EF15LP09 e EF69LP46)

(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 

compreensão global.

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado.

(EF69LP46) Participar de práticas 
de compartilhamento de leitura/

recepção de obras literárias/ 
manifestações artísticas, como 

rodas de leitura, clubes de 
leitura, eventos de contação de 

histórias, de leituras dramáticas, 



de apresentações teatrais, musicais 
e de filmes, cineclubes, festivais 

de vídeo, saraus, slams, canais de 
booktubers, redes sociais temáticas 
(de leitores, de cinéfilos, de música 

etc.), dentre outros, tecendo, 
quando possível, comentários de 

ordem estética e afetiva

Forme uma roda com a turma e 
proponha uma conversa a respei-
to da experiência da leitura. Afinal, 
como foi ler um livro repleto de códi-
gos e desafios? Os alunos consegui-
ram solucionar os enigmas ao longo 
da leitura? E o que dizer do “Caderno 
de Códigos da Cíntia” (p. 130 a 135)? 
Já conheciam alguns dos sistemas 
apresentados? Quais? Aproveite tam-
bém para retomar as anotações que 
eles fizeram durante a leitura: alguém 
conseguiu solucionar o mistério do 
Colecionador antes do fim do livro? 
Quais foram as pistas que conduzi-
ram a essa resolução? Para finalizar 
a conversa, pergunte qual é, na opi-
nião dos alunos, a principal discussão 
levantada pela obra. Seria o tráfico de 
animais? A relação do homem com a 
natureza? Por quê? Conduza o bate-
-papo de modo que todos tenham a 
chance de expressar suas opiniões.

Geografia (EF06GE11) e Língua 
Portuguesa (EF05LP24 e EF69LP36)

(EF06GE11) Analisar distintas 
interações das sociedades com a 

natureza, com base na distribuição 
dos componentes físico-naturais, 
incluindo as transformações da 

biodiversidade local e do mundo.

(EF05LP24) Planejar e produzir 
texto sobre tema de interesse, 

organizando resultados de pesquisa 
em fontes de informação impressas 

ou digitais, incluindo imagens e 
gráficos ou tabelas, considerando 
a situação comunicativa e o tema/

assunto do texto.

(EF69LP36) Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a divulgação 

do conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas, tais como 

artigos de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia, infográfico, 
infográfico animado, podcast ou vlog 

científico, relato de experimento, 
relatório, relatório multimidiático de 
campo, dentre outros, considerando 

o contexto de produção e as 
regularidades dos gêneros em 

termos de suas construções 
composicionais e estilos.

Durante a leitura, os alunos listaram 
uma série de animais citados na his-
tória. Com o intuito de trazer à tona 
uma discussão acerca de preservação 
ambiental, peça-lhes que retomem 
suas anotações. Entre as espécies lis-
tadas, alguma se encontra sob risco 
de extinção? Qual? Na opinião dos 
alunos, a que esse risco se deve? Se-
ria o tráfico de animais a sua principal 
causa? O desmatamento? Após um 
bate-papo sobre o tema, divida os 
alunos em grupos, delegando a cada 
um a tarefa de pesquisar uma espé-
cie em extinção, como a jaguatirica 
ou a saíra-apunhalada. Além de ana-
lisar as características morfológicas 
das espécies, os alunos deverão focar 
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sua abordagem nos fatores que es-
tão ameaçando a sua sobrevivência. 
A atividade proporcionará um inter-
câmbio com as aulas de Ciências e de 
Geografia. O resultado das pesquisas 
poderá ser apresentado em formato 
de  podcast educativo, a ser comparti-
lhado com a classe.

Língua Portuguesa (EF05LP24, 
EF69LP44 e EF67LP05)

(EF05LP24) Planejar e produzir 
texto sobre tema de interesse, 

organizando resultados de pesquisa 
em fontes de informação impressas 

ou digitais, incluindo imagens e 
gráficos ou tabelas, considerando 
a situação comunicativa e o tema/

assunto do texto.

(EF69LP44) Inferir a presença de 
valores sociais, culturais e humanos 

e de diferentes visões de mundo, 

em textos literários, reconhecendo 
nesses textos formas de estabelecer 

múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e culturas e 
considerando a autoria e o contexto 
social e histórico de sua produção.

(EF67LP05) Identificar e avaliar 
teses/opiniões/posicionamentos 

explícitos e argumentos em textos 
argumentativos (carta de leitor, 
comentário, artigo de opinião, 

resenha crítica etc.), manifestando 
concordância ou discordância.

Na página 121, uma reportagem 
de jornal traz à tona uma questão 
bastante atual: “O tráfico de animais 
também contribui para o desequilí-
brio ecológico, provocando mudanças 
drásticas na cadeia alimentar e redu-
zindo de forma significativa a biodi-
versidade. É bom que se saiba que essa 
prática criminosa acaba se voltando 
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contra nós, como um bumerangue, pois 
micro-organismos presentes na fauna 
podem causar a disseminação de do-
enças no seio da população”. Em 2020, 
com a disseminação do Covid-19, 
testemunhamos bem de perto esse 
“bumerangue” da natureza. Levando 
isso em conta, proponha uma con-
versa com a turma sobre a questão. 
Afinal, como estamos tratando o pla-
neta? Será que é hora de repensar o 
modo como nos relacionamos com 
ele? De que maneira poderíamos 
estabelecer um laço mais gentil e 
menos extrativista com a natureza? 
Após discussão, peça que cada aluno 
escreve um breve texto dissertativo 
sobre o assunto.

Língua Portuguesa (EF35LP25 e 
EF67LP11)

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, 
com certa autonomia, utilizando 
detalhes descritivos, sequências 

de eventos e imagens apropriadas 
para sustentar o sentido do texto, e 
marcadores de tempo, espaço e de 

fala de personagens.

(EF67LP11) Planejar resenhas, 
vlogs, vídeos e podcasts variados, 
e textos e vídeos de apresentação 
e apreciação próprios das culturas 
juvenis (algumas possibilidades: 

fanzines, fanclipes, e-zines, 
gameplay, detonado etc.), dentre 

outros, tendo em vista as condições 
de produção do texto – objetivo, 
leitores/espectadores, veículos e 

mídia de circulação etc. –, a partir da 
escolha de uma produção ou evento 

cultural para analisar – livro, filme, 

série, game, canção, videoclipe, 
fanclipe, show, saraus, slams etc. 
– da busca de informação sobre 
a produção ou evento escolhido, 

da síntese de informações sobre a 
obra/evento e do elenco/seleção de 

aspectos, elementos ou recursos que 
possam ser destacados positiva ou 
negativamente ou da roteirização 

do passo a passo do game para 
posterior gravação dos vídeos.

No final do livro (p. 124 e 125), a 
professora Carol sugere a Cíntia que 
ela escreva um blog para contar a 
aventura vivida. Inclusive, alguns tí-
tulos são sugeridos: Como eu e meus 
melhores amigos derrotamos trafi-
cantes de animais silvestres usando 
apenas o cérebro e Como pusemos o 
famigerado Colecionador na prisão. 
Tomando essa ideia como inspira-
ção, proponha que cada aluno fi-
que responsável pelo relato de um 
episódio ou capítulo. As anotações 
realizadas durante a leitura com 
certeza servirão como suporte para 
a tarefa! Como desafio extra, o blog 
pode conter imagens produzidas 
pela turma, como fotos de animais, 



desenhos que simulem situações da 
narrativa ou até mesmo a transcri-
ção de sistemas de códigos.

Língua Portuguesa (EF35LP12) e 
Arte (EF15AR24)

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário 
para esclarecer dúvida sobre a escrita 

de palavras, especialmente no caso 
de palavras com relações irregulares 

fonema-grafema.

(EF15AR24) Caracterizar e 
experimentar brinquedos, 

brincadeiras, jogos, danças, canções 
e histórias de diferentes matrizes 

estéticas e culturais.

O capítulo 9, “Cobra-coral”, apre-
senta-nos um anagrama como sis-
tema de códigos a ser decifrado. 
Basicamente, um anagrama consiste 
em um jogo onde as letras de uma 
palavra são rearranjadas em uma 
nova ordem de modo a formar uma 
segunda palavra. Além do citado 
“COBRA-CAROL”, muitos exemplos 
são possíveis, como “ROMA-AMOR”, 
“ATOR-ROTA” ou mesmo o clássico 
“AMÉRICA-IRACEMA”. Divida a turma 
em duplas e peça-lhes que elabo-
rem um novo anagrama. Realizada 
essa etapa, é hora de compartilhar 
os desafios entre a turma. Quem será 

capaz de decifrar todas as palavras? 
Lúdica por natureza, a atividade com 
certeza será uma divertida maneira 
de exercitar a lógica e ampliar o voca-
bulário da turma.

Arte (EF15AR21 e EF69AR29)

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o 
faz de conta, ressignificando objetos 

e fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos, por meio 
de músicas, imagens, textos ou 

outros pontos de partida, de forma 
intencional e reflexiva.

(EF69AR29) Experimentar a 
gestualidade e as construções 
corporais e vocais de maneira 

imaginativa na improvisação teatral 
e no jogo cênico.

Em determinada passagem da obra, 
os personagens fazem um jogo de mí-
mica buscando adivinhar o nome de 
animais. Levando isso em conta, pro-
ponha um intercâmbio com as aulas 
de teatro. À maneira de uma arena, os 
alunos deverão formar uma roda, cujo 
centro será ocupado pelo mímico, 
que poderá tanto realizar a mimese 
corpórea do animal quanto criar pe-
quenos núcleos de gestualidade para 
cada sílaba do seu nome.
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