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Com a rede mágica, Pilar e seus amigos Breno e Samba vão para a
Amazônia. Lá eles vão parar num barco em pleno rio Amazonas,
onde conhecem Bira e Maiara, crianças da região. Juntos, enfrentam os feitiços da Iara, descobrem os segredos da Floresta Encantada habitada pela temível Cobra-Grande, e se dão conta de que
suas árvores estão sendo destruídas.
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Tendo a floresta como cenário, Pilar procura o pai, que não chegou
a conhecer e de quem só tem uma foto antiga. Nessa busca, acaba
enfrentando novos desafios, como o primeiro beijo e a descoberta
do primeiro amor. Com uma narrativa empolgante e envolvente,
Diário de Pilar na Amazônia conta a história desta graciosa, engraçada e comovente menina.
O livro de Flávia Lins e Silva, ilustrado por Joana Penna, descreve de
uma forma saborosa os costumes, o folclore, os alimentos, a fauna
e a flora locais. Alguns desses itens são descritos em boxes, tornando o livro muito mais atraente como leitura suplementar em sala
de aula, principalmente por chamar a atenção para a necessidade
de preservação da natureza.
Se você quer conhecer a Amazônia, se tem muita coragem e curiosidade, abra as páginas desse livro e boa viagem!

FLAVIA LINS E SILVA nasceu no Rio de Janeiro, mas é apaixonada pela
Amazônia. Primeiro passeou pelo rio Negro, depois pelo Amazonas e
pelo rio Tapajós, onde se encantou de tal forma com os pássaros, as
frutas, as pessoas e as palavras que espera voltar mil vezes ao Norte do
Brasil. Autora das séries Diário de Pilar e Detetives do Prédio Azul, foi
vencedora do Prêmio de Melhor Livro Juvenil de 2010 pela FNLIJ com
Mururu no Amazonas.
JOANA PENNA é carioca da gema e cidadã do mundo. Como a Pilar,
também sofre de gulodice geográfica, e a Amazônia está na longa lista
de lugares que ela ainda quer conhecer. Saiu do Rio de Janeiro em 1997
para estudar design e ilustração em Barcelona, na Espanha, e desde
então fez muitos desenhos dos lugares onde morou: Barcelona, Londres, Sri Lanka e Nova York. Seus fiéis companheiros de viagem são seu
marido, Johnny, e seus filhos, Sofia e Tom.

