
 

 

 

Oi, pessoal. Tudo bem?  

Dando continuidade ao nosso tema, hoje vamos propor uma atividade bem 

legal e que temos certeza que vocês vão adorar.  Vamos fazer uma sessão 

pipoca e assistir um filme juntinho com os pequenos. Se der para reunir a 

família, será melhor ainda.  

Aqui vai uma listinha com alguns filmes que evidenciam as relações familiares 

e nos ajudam a entender a importância de criarmos vínculos afetivos com os 

nossos entes queridos.  

A primeira sugestão é o filme “Frozen”, que conta a história das irmãs Anna e 

Elsa, evidenciando valores como amizade, amor e união. 

A outra dica é o filme “Procurando Nemo”, que conta a história de um 

peixinho que desobedeceu às ordens do pai e acaba sendo capturado por um 

pescador. O filme nos mostra a força que tem uma amizade e o amor da 

família. 

A terceira indicação é o filme “Madagascar”, que mostra a importância de se 

cumprir regras e também ressalta o valor de uma amizade. 

Aqui sugerimos alguns filmes com temas relevantes, porém sabemos que 

crianças nessa idade ainda não têm total compreensão acerca desses 

assuntos e, às vezes, não têm paciência para assistir filmes longos, por isso 
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ressaltamos que o que vale mesmo é curtir o momento com os pequenos e, 

dentro das possibilidades, ressaltar a principal mensagem que o filme escolhido 

deseja transmitir. Escolham algo que seja do interesse de vocês e divirtam-se. 

Esses momentos juntos fazem toda a diferença no desenvolvimento das 

crianças. 

 

 


