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        Palavras-chave

        atrativos de venda

o autor

o livro

A famosa detetive, D. Coruja, 
sai em busca da Lagarta 

desaparecida. A cada animal 
interrogado, surge uma nova 
pista, num jogo divertido de 

adivinhação e suspense.

SERVIÇOS

Texto: Milton Célio de Oliveira Filho 
Ilustração: André Neves 
Recomendação: 3 a 8 anos 
Formato: 21 x 28 cm
No de páginas: 32
Peso: 200g
ISBN: 978-85-7412-205-2
Cód. de Barras: 9788574122052 
Verificar preço no site
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Adivinhação – Bichos
Metamorfose – Suspense

• Livro com elementos de suspense;
• Jogo de adivinhações;
• Terceiro livro de “suspense” do autor premiado pela FNLIJ;
• Conhecimento sobre os animais.

Milton Célio de Oliveira Filho nasceu em 1953. Desde jovem sem-
pre se interessou por literatura. Formou-se advogado, mas foi como 
criador de jogos que ganhou fama, inventando brincadeiras para 
crianças do Brasil e do mundo. Seu primeiro passo no mundo literá-
rio infantil foi com O Caso das Bananas, publicado pela Brinque-Book. 
A saga de sua personagem D. Coruja continuou em O Caso do Pote
Quebrado e agora chega até O Caso da Lagarta que Tomou Chá-de-
Sumiço, o terceiro livro de Milton pela editora. Milton foi premiado 
pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

André Neves é pernambucano de Recife. A efervescência cultural 
do seu estado foi o impulso inicial para que ele exercesse sua cria-
tividade e se enveredasse pela literatura. Formou-se em relações 
públicas e resolveu sair pelo mundo em busca de novas imagens. 
Hoje vive em Porto Alegre, onde estuda, escreve e desenha para 
crianças de todas as idades. Seu trabalho fez parte da exposição 
internacional La immagine della Fantasia. André também recebeu 
prêmios importantes como o Prêmio Luís Jardim e a Menção 
Honrosa do Prêmio Jabuti, pelos diversos livros que escreveu e 
ilustrou. O Caso da Lagarta que Tomou Chá-de-Sumiço é a sua 
segunda publicação pela editora Brinque-Book.

Precisam de um detetive na floresta? Chamem a Dona Coruja, a 
melhor investigadora da região! Após resolver o caso das bananas 
roubadas do Macaco e do pote quebrado do Marreco, chega às 
mãos da detetive outro mistério: o que houve com a Lagarta?
A história começa quando a preocupada Joaninha recorre à Dona 
Coruja, a fim de desvendar o paradeiro de sua amiga Lagarta. Com 
a primeira pista em mãos, a experiente detetive sai pela floresta 
perguntando aos animais se eles haviam visto a Lagarta desapare-
cida. A cada bicho interrogado, surgem novos vestígios e começa 
um jogo de adivinhação e suspense, no qual ganha quem conhece 
melhor a natureza. Acompanhe a Dona Coruja nessa aventura e 
descubra que fim teve a Lagarta fujona. As ilustrações de André 
Neves dão vida e colorido à história e encaminham o leitor na 
busca pelo desfecho do desaparecimento da Lagarta


