
Navegue com 
Matilda e Jim Júnior 
em uma nova 
aventura pirata!

Um tesouro com poderes mágicos 
enfeitiçou os Bandeira-Pirata, e Matilda é a 
única que pode ajudá-los a escapar.
Alertada por Jim Júnior, ela encontra toda 
a família Bandeira-Pirata paralisada por 
um tesouro amaldiçoado em uma estranha 
caverna, mas antes que ela consiga 
libertá-los, seus amigos são raptados pelas 
misteriosas Bruxas do Mar. 
Será que Matilda irá conseguir resgatar a 
família Bandeira-Pirata a tempo? 
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Os Bandeira-Pirata

• Texto para jovens 
leitores, com 
ilustrações que 
complementam a 
história.

• Segundo volume da 
série com a família 
Bandeira-Pirata.

e a caverna da perdição

Esta história permite trabalhar temas como 
aventura, bruxas, piratas, amizade e 
imaginação.

Esta obra permite a exploração de diversos temas, entre 
eles: será que os alunos conhecem alguma lenda que envolva 
piratas ou marinheiros? Na mitologia grega, por exemplo, as 
sereias atraíam os navegantes com seu canto, para que eles 
esquecessem o caminho de casa. Será que isso se relaciona com 
a história dos Bandeira-Pirata? Se sim, de que maneira? Matilda 
escreve um manual para ajudar as Bruxas do Mar a navegarem na 
internet. Pense como ele poderia ser.

Além da história


