
O mistério do  
Colecionador

• Estreia do prestigiado autor 
Milton Célio de Oliveira Filho na 
Escarlate. 

• Obra interativa: desvende com 
as personagens os curiosos 
enigmas e códigos.

• Aventura, mistério, meio 
ambiente e amizade.

Enigmas no meio da 

mata, animais silvestres 

em perigo! Uma aventura para quem 

gosta de suspense e muitos desafios!
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Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

O livro
Um grupo de amigos que adora desvendar enigmas acaba en-
volvido em um verdadeiro caso policial. Cíntia, Julinha e Heitor 
estavam prontos para se divertir desbravando a Mata Atlântica 
na excursão de sua escola ao Sítio Rio Azul. Tudo parece ir muito 
bem até eles descobrirem que um traficante de animais silvestres 
tem outros planos para a excursão. Nessa aventura surpreenden-
te, o leitor não vai parar um segundo. Se quebrar os códigos cria-
dos pelo professor Pedro, espalhados pela trilha no meio da mata, 
já é um grande desafio, imagine ter de enfrentar um misterioso e 
cruel colecionador de animais e seus perigosos comparsas.

Em sala de aula
Essa aventura divertida e repleta de mistérios permite trabalhar 
temas como: adivinhas, enigmas, meio ambiente, crime ambien-
tal, animais, amizade e cooperação. Logo no início da narrati-
va, os alunos irão identificar-se com Cíntia e seus colegas, sua 
rotina em casa e na escola, o que servirá de grande incentivo 
à leitura e à sua fruição. A riqueza temática da história será o 
ponto de partida para uma atividade unindo língua portuguesa, 
ciências e geografia, por exemplo. Os alunos podem fazer uma 
pesquisa sobre a Mata Atlântica brasileira, sua fauna e flora; 
ou uma busca em matérias de jornais e revistas sobre crimes 
ambientais. Pesquisa feita, é hora de cada um escrever uma 
reportagem sobre o assunto que mais lhe interessou.

Sobre o autor e a ilustradora
Milton Célio de Oliveira Filho nasceu em 1953. Desde jo-
vem sempre 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 literário foi com O Caso das Bananas, publi-
cado pela Brinque-Book. Muitas de suas obras foram premiadas 
pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e integraram 
o Catálogo da Feira de Bolonha.

Valentina Fraiz mora em Goiás, mas nasceu em Caracas, na 
Venezuela. Estudou Biologia na USP e começou a desenhar a 
natureza. Em 2006, formou-se em Ilustração Editorial no Instituto 
Tomie Ohtake, e desde então se dedica integralmente a essa ativi-
dade, ilustrando para jornais, revistas, editoras e projetos sociais.
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