
O livro 
O urubu está aflito: ele dirige o Museu da Mata, e o quadro mais 
valioso do acervo sumiu! Ele chama então Dona Aranha, especia-
lista em tramas, para decifrar o mistério. Assim começa O caso 
do grande roubo do museu, novo livro de Milton Célio de Oliveira 
Filho. Como em outros “casos” do autor, neste o leitor também é 
convidado a desvendar o sumiço: cada bicho interrogado pela 
Dona Aranha deixa uma pista de qual será o próximo animal 
suspeito. Além das rimas, as ilustrações potentes do premiado ilus-
trador Alexandre Rampazo dão dicas do que vamos encontrar 
ao virar a página. Quem será que vai descobrir o paradeiro da 
obra? E que outra surpresa esse quadro pode revelar?

Em sala de aula
Animais, artes plásticas, museus e adivinhas são alguns dos te-
mas que podem ser explorados com as crianças a partir dessa 
obra. Diversos bichos vão se sucedendo a cada virada de pá-
gina. As crianças conhecem todos eles? Já viram pessoalmente? 
O que sabem sobre cada um? Alguma criança tem uma história 
pessoal para compartilhar sobre algum dos bichos? Que tal fa-
zer uma lista com o nome dos animais e convidar as crianças 
a desenhar os preferidos? Esta história foi inspirada em um fato 
que realmente aconteceu com o pintor russo Wassily Kandinsky. 
Pode ser interessante aproveitar a deixa para mostrar mais obras 
dele às crianças e organizar tour virtuais por museus: as crianças 
já visitaram museus? O que se faz por lá?

Sobre o autor e o ilustrador
Milton Célio de Oliveira Filho é escritor, professor e advo-
gado. Nascido em Ubatuba, em 1953, dedicou grande parte da 
sua carreira à educação, atuando sobretudo em escolas públi-
cas. Suas obras já integraram o catálogo da Feira de Bolonha e 
receberam diversos prêmios. Muitas vezes, são permeadas por 
mistérios e desafios de lógica a serem decifrados pelo leitor.

Alexandre Rampazo ilustra e escreve livros ilustrados. For-
mado em Design, nasceu e vive em São Paulo e já trabalhou 
como diretor de arte. Recebeu importantes prêmios literários, 
como Jabuti, FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil e Juve-
nil), Prêmio Biblioteca Nacional, Premio Fundación Cuatrogatos 
e Troféu Monteiro Lobato, entre outros. Alguns de seus livros fo-
ram editados em países como Argentina, Portugal e Itália. 

O caso do grande 
roubo do museu
De pista em pista, a cada virar de página, quem vai 
desvendar o que aconteceu?
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• Novo livro de mistério para crianças 
de Milton Célio de Oliveira Filho, autor 
de O caso das bananas (ilustrado 
por Mariana Massarani) e O caso da 
lagarta que tomou chá de sumiço (com 
ilustrações de André Neves).

• Estreia do premiado ilustrador 
Alexandre Rampazo na Brinque-Book.
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