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O livro
Cody, Quinn, Luke e M.E. são os Caçadores de Códigos. Eles 
têm verdadeira paixão por enigmas. Em um passeio da escola 
à Missão de Carmel, eles aprendem a história do único pirata 
conhecido da Califórnia e de seu tesouro perdido. Agora, os 
Caçadores de Códigos estão no rastro de uma nova conquista: 
ouro de pirata! Mas será que eles conseguirão desvendar os 
mapas misteriosos? E você, consegue decifrar o código? Desafie 
seu cérebro na companhia dos Caçadores de Códigos e descu-
bra se possui as habilidades necessárias a um exímio detetive.

Em sala de aula
A nova aventura dos Caçadores de Códigos permite trabalhar 
temas como: adivinhas, enigmas, piratas, história, amizade, co-
operação. Os leitores se identificarão com os personagens e com 
a narrativa cheia de suspense, podendo compartilhar experiên-
cias de leitura – como decifraram os enigmas? Foi fácil entender 
a Língua Brasileira de Sinais? Que acharam do estudo do meio 
vivenciado por Cody e seus amigos? A partir daí, é possível criar 
paralelos com as experiências escolares dos alunos – estudos do 
meio, grupos de pesquisa etc. Outra forma de explorar a leitura 
é criar e desvendar novos códigos (as respostas e soluções dos 
enigmas encontram-se no final da obra). Os diferentes tipos de 
texto presentes no livro (dossiê, cantigas, versos etc.) enriquecem 
a leitura e podem ser trabalhados de várias maneiras. Sugestões 
de atividades interdisciplinares? Que tal visitar o site da autora, 
em inglês? http://www.codebustersclub.com

Sobre a autora e a tradutora
Penny Warner escreveu o seu primeiro livro quando estava 
no sexto ano. De lá para cá, são mais de sessenta títulos pu-
blicados para jovens e adultos. Seus livros ganharam vários 
prêmios e já foram publicados em mais de catorze países. Ela 
é bacharel em Desenvolvimento Infantil, com mestrado em Edu-
cação Especial. Penny vive na Califórnia, com o marido Tom, 
dois filhos e quatro netos.

Regina Dell’Aringa nasceu em 1962, em São Paulo. Como 
desde garotinha sempre gostou muito de ouvir e contar histórias, 
decidiu que seria jornalista. Trabalhou muitos anos como repór-
ter e, após o nascimento de sua filha, começou a trabalhar com 
tradução de livros infantojuvenis.
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