
 

 

 

SUGESTÕES DE VÍDEOS PARA AS FÉRIAS 
 

Operação Big Hero 

Vamos começar por um título que valoriza algo que muitos outros filmes infantis esquecem: a 
educação. Em “Operação Big Hero”, por trás de toda a aventura de super-heróis e super-vilões 
e mesmo da questão do luto, muito importante, está o fato de que o irmão mais velho ensina o 
mais novo que a faculdade pode ser um lugar legal. E que, lá, ele pode usar sua facilidade com 
matemática e robótica para criar coisas que ajudem os outros. Classificação: Livre. 

FernGully: As Aventuras de Zac e Crysta na Floresta Tropical 

O filme se passa numa floresta tropical, onde uma comunidade de fadas que nunca teve contato 
com humanos é ameaçada pela chegada de máquinas poluidoras e desmatadoras. Crysta, uma 
fada um pouco mais curiosa e aventureira, se une a um garoto para enfrentar o perigo. O 
interessante é que a animação não coloca os humanos como vilões, mas sim a própria poluição, 
personificada numa gosma preta medonha. Classificação: Livre. 

Wall-E 

Ainda no tema do meio-ambiente, “Wall-E” é provavelmente o filme mais equilibrado nesta 
lista: romântico, fofo e forte na mesma medida, feito para crianças e adultos. Wall-E é um 
robozinho cuja função é compactar o lixo na Terra, enquanto os humanos vivem 
confortavelmente numa estação espacial. Na verdade, logo descobrimos que o planeta se 
tornou infértil pelo mau uso e que essas pessoas esperam poder voltar um dia. Além de abordar 
a questão do lixo e da natureza, o filme ainda alerta para o sedentarismo e a apatia da vida 
hiperconectada. Classificação: Livre. 

Como Treinar o Seu Dragão 

Outro herói pacifista que as crianças vão adorar é Soluço, jovem Viking que protagoniza “Como 
Treinar o Seu Dragão”. Criado numa sociedade que demoniza os dragões e os caça por diversão, 
Soluço vai no caminho contrário e adota um dos mais perigosos como seu fiel companheiro, 
incentivando toda a comunidade a se aliar às criaturas, ao invés de lutar. O filme ainda aborda 
deficiências físicas (no caso, amputações) de um jeito natural e saudável. Classificação: Livre. 

O Rei Leão 

É muito difícil encontrar filmes infantis que lidem bem com a morte – a maioria finge matar 
personagens importantes só para “revivê-los” depois, ou mostrar que eles ainda estavam vivos, 
como por um milagre. Não em “O Rei Leão”: aqui, Mufasa morre de verdade e deixa todo o peso 
do reino nas costas de Simba. O leãozinho precisará amadurecer e aprender a assumir 
responsabilidades antes de superar essa morte e tomar de volta o trono. Classificação: Livre. 

 

 

 

 



 

 

 

Meu Malvado Favorito 2 

A história: já pensou em um desenho infantil que tem como herói um personagem malvado? 
Bem, depois de adotar três lindas menininhas, de malvado ele já não tem mais nada! Na 
continuação do filme de 2010, Gru e seus ajudantes Minions são convocados pela liga Anti-Vilões 
para combater um novo super vilão que está aterrorizando a Terra. 

A mensagem: o filme mostra a transformação das pessoas. 

 

Procurando Nemo 

A história: Nemo é separado do pai superprotetor, que foi capturado e colocado em um aquário, 
onde se une aos outros peixes para conseguir a liberdade. 

A mensagem: o filme ensina os pequenos a respeitar a liberdade das criaturas e o modo de viver 
de cada uma delas. 

 

Happy Feet (2006) 

A história: em Happy Feet, Mano é um pinguim que mora na Antártica e é apaixonado por 
música. Diferente de todos os pinguins, ele não sabe cantar e, sim, sapatear, para o espanto de 
todos - inclusive seu pai, Memphis, que diz que "isso não é coisa de pinguim". Mano é 
apaixonado por Glória, mas não sabe como conquistá-la, já que os pinguins fazem isso através 
da música. Por conta disto, Mano se afasta de seu bando e sofre muito. 

A mensagem: as crianças nunca devem desistir de seus sonhos. 

 

Carros 2011 

A história: o filme conta a história do McQueen, um carro que está a caminho da pista onde vai 
disputar uma prova, quando se perde. Ele chega a Radiator Springs, uma cidade esquecida, 
situada próxima à famosa estrada americana Rota 66. Lá, ele aprende lições com veículos das 
décadas 50 e 60. 

A mensagem: as crianças sempre devem ouvir e respeitar os mais velhos. 

 

Irmão Urso (2003) 

A história: Irmão Urso relata as incríveis aventuras de um jovem chamado Kenai, que é 
transformado em urso. A partir desse novo ponto de vista, Kenai descobre o mundo com outros 
olhos, enquanto faz amizade com este filhote de urso muito fofo chamado Koda.  

A mensagem: o filme ensina às crianças a importância de ser positivo e levar a vida de uma 
maneira leve e feliz 

 

 



 

 

 

Madagascar (2005) 

A história: o filme Madagascar conta a história de quatro animais do zoológico de Nova Iorque 
que foram transferidos para a África. Alex, o "rei" leão, sabe que sempre pode sempre contar 
com os seus três amigos. Ele tem espírito de líder e é muito carismático. As crianças adoram este 
personagem!  

A mensagem: a trama ensina as crianças conviverem em harmonia com amigos de diferentes 
personalidades.  

 

Alladin (1992) 

A história: após o sultão ordenar que sua filha, a princesa Jasmine, ache um marido rapidamente, 
ela foge do palácio. Jasmine encontra um tipo meio malandro, Aladdin, que conquista seu 
coração. 

A mensagem: nunca desista dos seus desejos. 

 

A Era do Gelo 

A história: durante o período glacial, um bebê é separado de seus pais quando tigres atacam 
uma aldeia de esquimós. Mas um trio de heróis que estava no lugar errado, mas na hora certa.  

A mensagem: o filme ensina os pequenos a lidarem com as diferenças. Aliás, todos merecem ter 
os mesmos direitos em todos os espaços sociais. 

 

A princesa e o sapo (2009) 

A história: situado na cidade de Nova Orleans vem um toque moderno em um conto clássico, 
com uma bela garota chamada Tiana, um príncipe sapo que desesperadamente quer ser 
humano outra vez, e um beijo fatal que conduz os dois em uma aventura através dos igarapés 
místicos de Louisiana. 

A mensagem: o desenho traz a primeira protagonista negra das animações da Disney. Virtudes 
como trabalho, esforço, amizade e companheirismo são apresentados no filme. 

 

 


