
  Filmes infantis dos mais antigos aos atuais, e que, com 

certeza, irão agradar a família toda. Prepare a pipoca e comece a 

sessão de filme nesse momento que devemos ficar com a 

família. 

1. Divertida Mente (2015) 

Um dos filmes mais criativos dos últimos anos! Em Divertida Mente, entramos 

na cabeça de uma menina de onze anos e conhecemos de perto suas 

emoções. Essa história mostra de forma divertida e cuidadosa a “montanha-

russa” emocional vivenciada no fim da infância, numa verdadeira aventura. 

2. Um Faz de Conta Que Acontece (2008) 

Skeeter Bronson é funcionário de um hotel e descobre que as histórias que 

conta para seus sobrinhos se tornam realidade. Na esperança de aproveitar o 

misterioso fenômeno, Skeeter acaba cometendo vários erros e as contribuições 

inesperadas das crianças viram a vida de Skeeter de cabeça para baixo. 

3. Meu Malvado Favorito 3 (2017) 

Chegou a hora da terceira aventura de Gru e as irmãs Agnes, Edith e Margo ao 

lado dos amarelados e famosos minions! Dessa vez, Gru vai usar toda sua 

determinação para derrotar um vilão que acha que está vivendo na perdida 

década de 1980. 

4. Os Incríveis (2004)  

Essa animação mostra uma família de super-heróis vivendo no mundo real, 

como pessoas comuns. Após alguns incidentes envolvendo a luta contra o 

crime, o governo decidiu proibir todos os heróis de usarem seus poderes, mas 

uma nova ameaça obriga o Sr. Incrível, a Mulher Elástica e seus filhos a 

vestirem novamente os uniformes.  



5. Shrek (2001) 

Shrek é a saga do ogro mais famoso e querido de todos os tempos! Em seu 

primeiro filme, ele vê, sem mais nem menos, sua vida ser invadida por uma 

série de personagens de contos de fada. Determinado a recuperar a 

tranquilidade de antes, Shrek se envolve em uma grande aventura com seu 

amigo Burro para resgatar uma bela princesa, que é prisioneira de um dragão. 

6. O Pequeno Príncipe (2015) 

Adaptação mais recente do livro clássico de Antoine de Saint-Exupéry, 

produzido em parte com animação digital e em parte com stop-motion, o filme 

atualiza a história francesa introduzindo novas personagens: uma menina, sua 

mãe e seu vizinho excêntrico. Esse filme mostra que a delicada história 

do Pequeno Príncipe continua encantando todas as gerações! 

7. Matilda (1996) 

Esse filme conta a história de Matilda, 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! 

8. A Era do Gelo (2002) 

No primeiro filme da saga, o mamute Manny, a preguiça Sid e o tigre Diego têm 

de proteger um bebê humano, durante uma migração glacial. A partir daí, 

inicia-se uma grande aventura recheada de emoção e companheirismo! 

9. Valente (2012) 

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. 

10. Lilo & Stitch (2002) 

Concebido como experiência genética proibida, Stitch é condenado à exclusão, 

mas o animal esperto consegue se passar por um cachorro para ser adotado. 

Aos poucos, ele se torna grande amigo da pequena Lilo, integrando a família 

mesmo sem possuir laços de sangue com a garota e sua irmã mais velha. 

11. Vida de Inseto (1998) 

Todo ano, os gananciosos gafanhotos exigem uma parte da colheita das 

formigas. Mas quando algo dá errado e a colheita é destruída, os gafanhotos 

ameaçam atacar e as formigas são forçadas a pedir ajuda a outros insetos para 

enfrentá-los numa batalha. 

12. Como Treinar o Seu Dragão (2010) 

 

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. 

13. O Pequeno Stuart Little (1999) 

Quando os Little vão para um orfanato para adotar um novo membro da família, 

um jovem rato chamado Stuart é escolhido. Enquanto George fica inicialmente 

indiferente com o seu novo irmão, o gato da família, Snowbell, se mostra ainda 

menos entusiasmado com a ideia de ter um rato como seu mestre e planeja se 

livrar dele. 



14. Procurando Nemo (2012) 

Um dia, cansado dos sermões do pai, Nemo abusa da sorte para mostrar que 

pode se virar sozinho, mas acaba sendo capturado por um pescador. Decidido 

a não perder o pouco que restou da sua família, seu pai, Marlin, inicia uma 

missão impossível: achar o filho. Para isso, ele conta com a ajuda de Dory, um 

peixe azul que sofre de perda de memória recente. 

15. Up: Altas Aventuras (2009) 

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. 

16. A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005) 

Baseado no conto de Roald Dahl, este cômico e fantástico filme segue o jovem 

Charlie e seu avô Joe. Eles se juntam a um pequeno grupo de ganhadores de 

uma competição, os quais vão para um passeio na mágica e misteriosa fábrica 

do excêntrico Willy Wonka. Ajudado por seus anões trabalhadores, Wonka 

esconde uma surpresa para este passeio. 

17. Toy Story (1995) 

A saga Toy Story é um clássico no mundo das animações. Os três filmes 

contam as aventuras do cowboy Woody e seus amigos com muita magia e 

diversão. Em Toy Story 1, Woody fica cheio de ciúmes quando o seu dono, o 

menino Andy, ganha de presente um novo boneco, o astronauta Buzz 

Lightyear. 



18. Moana – Um Mar de Aventuras (2017) 

Querendo descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família, a jovem Moana 

resolve partir em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mítica que 

ninguém sabe onde é. Acompanhada pelo lendário semideus Maui, Moana 

começa sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas 

e descobre histórias do submundo. 

19. Monstros S.A. (2001) 

 

Mike e Sulley vivem na cidade dos monstros e trabalham numa empresa 

especializada em assustar crianças à noite. Um dia, uma pequena humana 

chamada Boo consegue passar para o outro lado e, a partir daí, muitas 

confusões começam a acontecer. 

 

20. COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 3:  (2019) 

Decidido a fazer de Berk um verdadeiro libelo ao ideal da convivência pacífica 
entre homens e dragões, Soluço e seus amigos seguem atrás de caçadores, 
para não só libertar suas presas mas também impedir a matança desenfreada 
dos animais. O esforço do grupo desperta a atenção de Grimmel ao descobrir 
que entre eles está Banguela, um legítimo Fúria da Noite. O vilão então 
desenvolve um plano para capturá-lo a todo custo, usando como arma uma 
fêmea capturada, da mesma espécie. 
 
21-  O PODEROSO CHEFINHO  

Um bebê falante que usa terno e carrega uma maleta misteriosa une forças 

com seu irmão mais velho invejoso para impedir que um inescrupuloso CEO 

acabe com o amor no mundo. A missão é salvar os pais, impedir a catástrofe e 

provar que o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa força. ( 2017) 

 

 



22- PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS 2 

Nova York. A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um 

filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a 

atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se 

torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira 

constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os 

cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente. ( 2019) 

 

23- TURMA DA MÔNICA – LAÇOS 

Floquinho, o cachorro do Cebolinha (Kevin Vechiatto), desapareceu. O menino 

desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso 

vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica (Giulia Benite), Magali (Laura 

Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira). Juntos, eles irão enfrentar grandes 

desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.( 2019) 

 

 
  

 

 


