Dicas de filmes e séries infantis
SUGES TÕES PA RA O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS IN ICIAS

Sessão pipoca, nós adoramos!!!
Netflix

Filme: Divertida Mente

Série: Aucademia

Riley é uma garota divertida de 11 anos de
idade, que deve enfrentar mudanças
importantes em sua vida quando seus pais
decidem deixar a sua cidade natal, no estado
de Minnesota, para viver em San Francisco.
Dentro do cérebro de Riley, convivem várias
emoções diferentes, como a Alegria, o Medo,
a Raiva, o Nojinho e a Tristeza. A líder deles é
Alegria, que se esforça bastante para fazer
com que a vida de Riley seja sempre feliz.

Amigos peludos embarcam em uma jornada
incrível nesta série sobre a extraordinária
escola para os filhotes mais lindos, fofos e
curiosos do mundo.
Filme: Nanny McPhee e as lições mágicas
Nanny McPhee chega à fazenda Green para
ajudar a Sra. Green a cuidar da família com
magia e disciplina enquanto seu marido luta na
2ª Guerra Mundial.

Filmes e séries infantis:

Série: Simon

Série: Masha e o urso

Cheio de imaginação, o coelho Simon se
diverte e aprende sobre a importância da
responsabilidade e da comunicação.

A pequena Masha mora perto de uma floresta e
vive aventuras incríveis com seu melhor amigo,
um urso que trabalhava no circo.

Filme: Matilda
Matilda é uma criança brilhante de apenas seis
anos, que cresceu em meio a pais grosseiros
que a ignoram. Desta forma, Matilda fica
sempre em casa ou na livraria, onde costuma
estimular sua imaginação. Após uma série de
estranhos eventos ocorridos em casa, Matilda
descobre que possui poderes mágicos!

Série: Trolls: O ritmo continua!
Nos novos tempos de paz na Vila Troll, a
Rainha Poppy dá festas, organiza competições
e cria datas especiais. No meio disso tudo,
Tronco tenta ser menos rabugento.

Filmes e séries infantis:

Filme: Up: Altas Aventuras:
Up: Altas Aventuras mostra uma história doce
e otimista sobre a amizade entre um idoso e
uma criança. Além de divertido, o filme acerta
ao ousar tocar nos temas do envelhecimento
e da mortalidade, assuntos com os quais as
crianças, muitas vezes, têm pouco contato.

Filme: Valente
Merida, princesa de um reino escocês, não
aceita se casar com um príncipe como manda
a tradição. Irritada com os pais, ela encontra
uma bruxa que a concede um desejo, mas logo
percebe que sua escolha apenas tornou a
situação mais complicada.
Filme: Como treinar o seu dragão
Em Como Treinar o Seu Dragão, o protagonista
é um menino viking que, ao contrário de seu
pai e toda a sua tribo, não quer matar dragões.
Ele desenvolve uma grande amizade com um
dos dragões mais perigosos do mundo e prova
para todos que essas criaturas podem ser
muito mais inofensivas do que se imagina.

Uma dica bem legal!
O canal online "Prime Vídeo" liberou acesso grátis de 1 mês para assistir
filmes e séries quando quiser!
Há muitas opções infantis bem legais!
https://www.primevideo.com/ref=dvm_MLP_FVOD_2_ft/143-2758419-9497435

