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SOBRE O TEMA

As animações me despertam um lado sonhador, principalmente quando uma
história que parece ser tão simples, em um primeiro momento, traz
mensagens incríveis! 

Gosto muito das animações da Disney, acredito que sejam as mais
conhecidas e as mais indicadas aqui.

Animações

Blog O Paraíso da Leitura

Vejo uma animação como uma maneira de "respirar" em meio a agitação
diária e como uma distração. Uma maneira de aprender de forma sútil.
Gosto muito de citar "Divertidamente", pois em minha opinião é tão fofo,
mas vários detalhes nas cenas mostram e falam sobre a personalidade e os
sentimentos, revelando grandes e valiosas mensagens.

Se repararmos bem, veremos com facilidade como cada filme tem algo
importante a nos ensinar. Mas a beleza da animação é que muitas das
vezes não a vemos como algo que teremos um ensinamento; e ela acaba
fazendo exatamente isso: surpreendendo seu telespectador!

Dúvidas, dicas ou sugestões de temas: oparaisodaleitura.blog@gmail.com
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MAIS FAMOSOS -  SINOPSES

Filme: Operação Big Hero
"Cidade de San Fransokyo, Estados Unidos. Hiro Hamada (voz de Ryan Potter) é um
garoto prodígio que, aos 13 anos, criou um poderoso robô para participar de lutas
clandestinas, onde tenta ganhar um bom dinheiro. Seu irmão, Tadashi (voz de Daniel
Henney), deseja atraí-lo para algo mais útil e resolve levá-lo até o laboratório onde
trabalha, que está repleto de invenções. Hiro conhece os amigos de Tadashi e logo se
interessa em estudar ali. Para tanto ele precisa fazer a apresentação de uma grande
invenção, de forma a convencer o professor Callahan (James Cromwell) a matriculá-lo.
(...)"

Filme: Detona Ralph

"Detona Ralph acompanha o vilão de Conserta Félix Jr. de um popular jogo de fliperama
chamado Ralph (John C. Reilly) que está completando 30 anos. Apesar de cumprir suas
tarefas à perfeição, Ralph gostaria de receber uma atenção maior de Felix Jr. (Jack
McBrayer) e os demais habitantes do jogo, que nunca o convidam para festas e nem
mesmo o tratam bem. Para provar que merece tamanha atenção, ele promete que voltará
ao jogo com uma medalha de herói no peito, no intuito de mostrar seu valor. É o início da
peregrinação de Ralph por outros jogos, em busca de um meio de obter sua sonhada
medalha."

Filme: Shrek

"Em um pântano distante vive Shrek (Mike Myers), um ogro solitário que vê, sem mais
nem menos, sua vida ser invadida por uma série de personagens de contos de fada, como
três ratos cegos, um grande e malvado lobo e ainda três porcos que não têm um lugar
onde morar. Todos eles foram expulsos de seus lares pelo maligno Lorde Farquaad (John
Lithgow). Determinado a recuperar a tranquilidade de antes, Shrek resolve encontrar
Farquaad e com ele faz um acordo: todos os personagens poderão retornar aos seus lares
se ele e seu amigo Burro (Eddie Murphy) resgatarem uma bela princesa (Cameron Diaz),
que é prisioneira de um dragão. (...)"

Blog O Paraíso da Leitura

Filme: Toy Story

"O aniversário de Andy está chegando e os brinquedos estão nervosos. Afinal de contas,
eles temem que um novo brinquedo possa substituí-los. Liderados por Woody, um caubói
que é também o brinquedo predileto de Andy, eles montam uma escuta que lhes permite
saber dos presentes ganhos. Entre eles está Buzz Lightyear, o boneco de um patrulheiro
espacial, que logo passa a receber mais atenção do garoto. Isto aos poucos gera ciúmes em
Woody, que tenta fazer com que ele caia atrás da cama. Só que o plano dá errado e Buzz
cai pela janela. É o início da aventura de Woody, que precisa resgatar Buzz também para
limpar sua barra com os outros brinquedos."

Animações
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Filme: Monstros S.A.
"Monstros S.A. é a maior fábrica de sustos existente. Localizada em uma dimensão
paralela, a fábrica constrói portais que levam os monstros para os quartos das crianças,
onde eles poderão lhes dar sustos e gerar a fonte de energia necessária para a
sobrevivência da fábrica. Entre todos os monstros que lá trabalham o mais assustador de
todos é James P. Sullivan (John Goodman), um grande e intimidador monstro de pêlo azul
e chifres, que é chamado de Sully por seus amigos. (...)"

Filme: Vida de Inseto

"Todo ano, os gananciosos gafanhotos exigem uma parte da colheita das formigas. Mas
quando algo dá errado e a colheita destruída, os gafanhotos ameaçam atacar e as formigas
são forçadas a pedir ajuda a outros insetos para enfrentá-los numa batalha."

Filme: A Era do Gelo

"O mamute Manny (Ray Romano/Diogo Vilela), o tigre de dente de sabre Diego (Dennis
Leary/Márcio Garcia) e a preguiça-gigante Sid (John Leguizamo/Tadeu Melo) são amigos
em uma época muito distante dos dias atuais e vivem suas vidas em meio a muito gelo.
Até o dia em que eles encontram um menino esquimó totalmente sozinho, longe de seus
pais, e decidem que precisam ajudá-lo a achar a sua família. Enquanto isso, o esquilo pré-
histórico Scrat segue na sua saga para manter sua amada noz protegida de outros
predadores."

Blog O Paraíso da Leitura

Filme: Lilo & Stitch

"Lilo (Daveigh Chase) é uma pequena garota havaiana de 5 anos que adora cuidar de
animais menos favorecidos e vive com sua irmã Nani (Tia Carrere). Lilo tem o costume de
coletar lixo reciclável nas praias para, com o dinheiro recebido, comprar comida para
peixes e nadar até o alto-mar para alimentá-los. Até que, num belo dia, ela encontra um
cachorro e decide adotá-lo. Entretanto, este cachorro na verdade é Stitch (Chris Sanders),
um ser alienígena que é um dos criminosos mais perigosos da galáxia. Stitch foi preso em
um planeta distante pela polícia interplanetária, mas ao ser encaminhado para um
planeta-prisão consegue escapar, caindo acidentalmente na Terra. (...)"

MAIS FAMOSOS -  SINOPSES

Animações
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Filme: Hotel Transilvânia
"O Hotel Transilvânia é um resort cinco estrelas que serve de refúgio para que os
monstros possam descansar do árduo trabalho de perseguir e assustar os humanos. O
local é comandado pelo Conde Drácula (Adam Sandler), que resolve convidar os amigos
para comemorar, ao longo de um fim de semana, o 118º aniversário de sua filha Mavis
(Selena Gomez). O que ele não esperava era que Jonathan (Adam Samberg), um humano
sem noção, fosse aparecer no local justo quando o hotel está repleto de convidados e,
ainda por cima, se apaixonasse por Mavis.(...)"

Filme: Os Incríveis

"Roberto Pêra (Craig T. Nelson) já foi o maior herói do planeta, salvando vidas e
combatendo o mal todos os dias sob o codinome Sr. Incrível. Porém, após salvar um
homem de se suicidar, ele é processado e condenado na Justiça. Uma série de processos
seguintes faz com que o Governo tenha que desembolsar uma alta quantia para pagar as
indenizações, o que faz com que a opinião pública se volte contra os super-heróis. Em
reconhecimento aos serviços prestados, o Governo faz a eles uma oferta: que levem suas
vidas como pessoas normais, sem demonstrar que possuem superpoderes, recebendo em
troca uma pensão anual. (...)"

Filme: UP - Altas Aventuras

"Carl Fredricksen (Edward Asner) é um vendedor de balões que, aos 78 anos, está prestes
a perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. O terreno onde a
casa fica localizada interessa a um empresário, que deseja construir no local um edifício.
Após um incidente em que acerta um homem com sua bengala, Carl é considerado uma
ameaça pública e forçado a ser internado em um asilo. Para evitar que isto aconteça, ele
enche milhares de balões em sua casa, fazendo com que ela levante vôo. O objetivo de
Carl é viajar para uma floresta na América do Sul, um local onde ele e Ellie sempre
desejaram morar. Só que, após o início da aventura, ele descobre que seu pior pesadelo
embarcou junto: Russell (Jordan Nagai), um menino de 8 anos."

Blog O Paraíso da Leitura

Filme: Procurando Nemo

"O passado reserva tristes memórias para Marlin nos recifes de coral, onde perdeu sua
esposa e toda a ninhada. Agora, ele cria seu único filho Nemo com todo o cuidado do
mundo, mas o pequeno e simpático peixe-palhaço acaba exagerando durante uma simples
discussão e acaba sendo capturado por um mergulhador. Agora, o pai super protetor
precisa entrar em ação e parte numa busca incansável pelo mar aberto, na esperança de
encontrar seu amado filhote. No meio do caminho, ele acaba conhecendo Dory e, juntos, a
dupla vai viver uma incrível aventura. (...)"

MAIS FAMOSOS -  SINOPSES
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Filme: Bee Movie
"Barry B. Benson (Jerry Seinfeld) formou-se recentemente e sonha com um emprego na
Honex, onde poderá produzir mel. Desta forma ele se aventura fora da colméia, onde
descobre um mundo até então inteiramente desconhecido. É quando conhece Vanessa
Bloome (Renée Zellweger), uma alegre florista de Manhattan com quem quebra as regras
das abelhas e passa a conversar regularmente. Logo eles se tornam amigos, o que faz com
que Barry conheça melhor os humanos. (...)"

Filme: Robôs

"Rodney Lataria (Reynaldo Gianecchini) é um robô que tem um dom para inventar
máquinas, que trabalha com seu pai lavando pratos. Sonhando em conhecer seu ídolo, o
Grande Soldador (José Santa Cruz), Rodney decide partir em uma viagem rumo a
Robópolis. Porém, ao chegar na cidade, ele percebe que sua busca será mais difícil do que
imaginava. Logo Rodney se torna amigo dos Enferrujados, um grupo de robôs de rua que
sabe se virar e que acaba por abrigá-lo. Tentando encontrar o Grande Soldador e
mantendo seu ideal em fazer um mundo melhor, ele enfrenta situações que podem pôr em
risco a própria existência de Robópolis."

"A pirâmide de Gizé foi roubada, sendo substituída por uma imensa réplica a gás. O feito é
considerado o roubo do século, o que mexe com o orgulho de Gru (Steve Carell).
Desejando realizar algo ainda mais impressionante, ele planeja o roubo da Lua. Para tanto
conta com a ajuda dos mínions, seres amarelados que trabalham como seus ajudantes, e
do dr. Nefario (Russell Brand), um cientista. Só que para realizar o roubo terá que tomar
de Vetor (Jason Segel), o ladrão da pirâmide, um raio que consegue diminuir o tamanho de
tudo que atinge. (...)"

Filme: Carros

"Relâmpago McQueen (Owen Wilson) é um carro de corridas ambicioso, que já em sua 1ª
temporada na Copa Pistão torna-se um astro. Ele sonha em se tornar o 1º estreante a
vencer o campeonato, o que possibilitaria que assinasse um patrocínio com a cobiçada
Dinoco. A fama faz com que Relâmpago acredite que não precisa da ajuda de ninguém,
sendo uma "equipe de um carro só". Esta arrogância lhe custa caro na última corrida da
temporada, fazendo com que seus dois pneus traseiros estourem na última volta da
corrida. O problema permite que seus dois principais adversários, o ídolo Rei (Richard
Petty) e o traiçoeiro Chicks (Michael Keaton), cruzem a linha de chegada juntamente com
ele, o que faz com que uma corrida de desempate seja agendada na California. (...)"

MEUS FAVORITOS -  SINOPSES

Filme: Meu Malvado Favorito

Blog O Paraíso da Leitura

Animações

I n d i c a ç õ e s  l l  n e w s l e t t e r  -  E d i ç ã o  0 8

nE

WSLETTER

gRATUITA



Filme e Livro: O Castelo Animado
"Sofia é uma jovem de 18 anos que trabalha na chapelaria de seu pai. Em uma de suas
raras idas à cidade ela conhece Hauru, um mágico bastante sedutor mas de caráter
duvidoso. Ao confundir a relação existente entre eles, uma feiticeira lança sobre Sofia
uma maldição que faz com que ela tenha 90 anos. Desesperada, Sofia foge e termina por
encontrar o Castelo Animado de Hauru. Escondendo sua identidade, ela consegue ser
contratada para realizar serviços domésticos no local, se envolvendo com os demais
moradores do castelo."

Filme: Din e o Dragão Genial

"Din e o Dragão Genial acompanha Din, um estudante universitário de origem humilde
que possui grandes sonhos. Em um belo dia, o jovem conhece Long, um dragão com
grandes poderes e capaz de atender desejos. Juntos, partem em uma aventura muito
engraçada em Xangai em busca da amiga de infância de Din e de respostas para seus
questionamentos da vida."

Filme: Os Smurfs

"Gargamel (Hank Azaria) e seu gato Cruel enfim encontram onde fica a pacata vila
encantada dos Smurfs, graças a um descuido de Desastrado (Anton Yelchin). Eles invadem
o local, o que provoca uma debandada dos Smurfs. Desastrado segue o caminho errado e,
devido a ser noite de lua azul, se vê diante de um portal mágico. Ele, Papai Smurf
(Jonathan Winters), Smurfette (Katy Perry), Gênio (Fred Armisen), Ranzinza (George
Lopez) e Corajoso (Alan Cumming) entram no portal, para escapar das garras de Gargamel.
O sexteto se vê em plena Nova York, um mundo desconhecido e bem diferente do que
estão acostumados. (...)"

Blog O Paraíso da Leitura

Filme e Livro: Arthur e os Minimoys

"Arthur (Freddie Highmore) é um garoto de 10 anos que tem por missão evitar que a casa
de sua avó (Mia Farrow) seja destruída. Fascinado pelas histórias de seu avô sobre a terra
dos Minimoys, o pequenino povo que habita seu jardim, Arthur decide procurar seus
tesouros escondidos. Porém, a terra dos Mimimoys também está ameaçada, o que faz com
que Arthur tenha que ajudar a princesa Selenia a enfrentar o vilão Maltazard."

MEUS FAVORITOS -  SINOPSES
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Filme: Sing
"Um empolgado coala chamado Buster decide criar uma competição de canto para
aumentar os rendimentos de seu antigo teatro. A disputa movimenta o mundo animal e
promove a revelação de diversos talentos da cidade, todos de olho nos 15 minutos de
fama e US$ 100 mil dólares de prêmio."

Filme: Viva - A Vida é uma Festa

"Em Viva - A Vida é uma Festa, Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um
músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho.
Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um
mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos,
acaba gerando uma extraordinária reunião familiar."

Filme: Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica

"Na animação da Disney, Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, em um local onde as
coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de tudo, dois irmãos elfos
adolescentes embarcam em uma extraordinária jornada para tentar redescobrir a magia
do mundo ao seu redor."

Blog O Paraíso da Leitura

Filme e Livro: Como Treinar o Seu Dragão

"Na ilha de Berk, os vikings dedicam a vida a combater e matar dragões. Soluço (Jay
Baruchel), filho do chefe Stoico (Gerard Butler), não é diferente. Ele sonha em matar um
dragão e provar seu valor ao pai, apesar da descrença geral. Um dia, por acaso, ele acerta
um dragão que jamais foi visto, chamado Fúria da Noite. Ao procurá-lo, no dia seguinte,
Soluço não consegue matá-lo e acaba soltando-o. Só que ele perdeu parte da cauda e, com
isso, não consegue mais voar. Soluço passa a trabalhar em um artefato que possa
substituir a parte perdida e, aos poucos, se aproxima do dragão. (...)"

MEUS FAVORITOS -  SINOPSES
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Filme: LIGHTYEAR

"Uma aventura de ação de ficção científica e a história de origem definitiva de Buzz
Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo em Toy Story (1995). Lightyear segue o
lendário Patrulheiro Espacial depois que em um teste de voo da nave espacial faz com que
ele vá para um planeta hostil e fique abandonado a 4,2 milhões de anos-luz da Terra ao
lado de seu comandante e sua tripulação. Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de
volta para casa através do espaço e do tempo, ele descobre que já se passaram muitos anos
desde seu teste de voo e que os descendentes de seus amigos, um grupo de recrutas
ambiciosos, e seu charmoso gato companheiro robô, Sox. (...)"

Filme: Luck

"Em Luck, Sam Greenfield, a pessoa mais sem sorte do mundo, um belo dia encontra a
desconhecida Terra da Sorte e vai em busca de um pouquinho de sorte na vida. Mas como
humanos não são permitidos, sua única chance é juntar-se às criaturas mágicas que lá
vivem. A Sorte e o Azar, duas organizações secretas, atuam há milênios na vida dos seres
terrestres. O desvendamento de como essas instituições atuam irá revelar sua influência
no nosso cotidiano."

Blog O Paraíso da Leitura

Filme: O Expresso Polar

"É véspera de Natal e um garoto (Josh Hutcherson) está acordado. Sem acreditar mais em
Papai Noel, ele espera por algo que faça com que sua crença na figura natalina retorne. De
repente ele ouve um grande barulho, indo para fora de sua casa. O garoto então vê à sua
frente um gigantesco trem negro com destino ao Pólo Norte, cujo condutor (Tom Hanks) o
convida para embarcar. Após certa relutância, ele decide seguir viagem."

MEUS FAVORITOS -  SINOPSES
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OUTRAS INDICAÇÕES -  SINOPSES

Blog O Paraíso da Leitura

"Chicken Little (Zach Braff) é um galo cheio de imaginação, que vive aprontando as
maiores confusões. Um dia ele provoca pânico generalizado na cidade onde vive, ao
confundir a queda de uma avelã com um pedaço do céu que esteja caindo. Após a
verdade vir à tona, Chicken Little perde todo o crédito junto aos habitantes, que não
acreditam mais no que ele diz. Porém, quando um pedaço do céu realmente cai em sua
cabeça, ele precisa encontrar um jeito de salvar a cidade sem fazer com que todos
entrem em pânico mais uma vez."

Filme: Lucas um Intruso no Formigueiro
"Lucas Nickle (Zach Tyler) é um garotinho de dez anos que acaba de se mudar para uma
nova vizinhança. Sem amigos e com uma família ausente, ele é constantemente atacado
por uma gangue local. Certo dia, ele joga toda sua raiva para fora e afoga um
formigueiro com sua pistola d'água. O menino tem seu tamanho misteriosamente
diminuído, até ficar da mesma altura que uma formiga. Ele é então obrigado a trabalhar
como escravo na reconstrução do formigueiro que ele mesmo destruiu."

Filme: O Galinho Chicken Little

"Paris. Remy (Patton Oswalt) é um rato que sonha se tornar um grande chef. Só que sua
família é contra a idéia, além do fato de que, por ser um rato, ele sempre é expulso das
cozinhas que visita. Um dia, enquanto estava nos esgotos, ele fica bem embaixo do
famoso restaurante de seu herói culinário, Auguste Gusteau (Brad Garrett). Ele decide
visitar a cozinha do lugar e lá conhece Linguini (Lou Romano), um atrapalhado ajudante
que não sabe cozinhar e precisa manter o emprego a qualquer custo. Remy e Linguini
realizam uma parceria, em que Remy fica escondido sob o chapéu de Linguini e indica o
que ele deve fazer ao cozinhar."

Filme: A Família do Futuro
"Lewis (Daniel Hansen) é um jovem responsável por invenções brilhantes e
surpreendentes. Seu mais recente trabalho é o escâner de memória, uma máquina que o
ajudará a encontrar sua mãe biológica, o que permitirá que ele enfim tenha uma família.
Porém antes mesmo de utilizá-la a máquina é roubada pelo Bandido do Chapéu Coco
(Stephen J. Anderson). Lewis recebe então a visita de Wilbur Robinson (Wesley
Singerman), um jovem misterioso que o leva em uma viagem no tempo. Já no futuro
Lewis conhece os Robinsons, a família de Wilbur, que o ajudará a recuperar o escâner de
memória."

Filme: Ratatouille

Animações
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Blog O Paraíso da Leitura

Filme: Spirit: O Corcel Indomável
"No final do século XVII em pleno Oeste norte-americano vive Spirit, um cavalo que
resiste a ser domado pelo homem. Ele se apaixona por uma égua local, chamada Chuva, e
desenvolve uma grande amizade com um jovem índio Lakota chamado Pequeno Rio.
Juntos eles acompanham a colonização do local onde vivem, percebendo as mudanças
que a chegada da civilização fazem em seu dia-a-dia."

"O leão Alex (Ben Stiller) é a grande atração do zoológico do Central Park, em Nova York.
Ele e seus melhores amigos, a zebra Marty (Chris Rock), a girafa Melman (David
Schwimmer) e a hipopótamo Gloria (Jada Pinkett Smith), sempre passaram a vida em
cativeiro e desconhecem o que é morar na selva. Curioso em saber o que há por trás dos
muros do zoo, Marty decide fugir e explorar o mundo. Ao perceberem, Alex, Gloria e
Melman decidem partir à sua procura. O trio encontra Marty na estação Grand Central do
metrô, mas antes que consigam voltar para casa são atingidos por dardos tranquilizantes
e capturados. (...)"

Filmes: Fomiguinhaz

"A formiguinha Z apenas um operário, que sonha roubar o coração da princesa Bala. Para
isso, convence seu amigo soldado a trocar de lugar com ele, o que faz com que tenha que
enfrentar o impiedoso General Mandíbula, que planeja uma grande ofensiva contra o
formigueiro."

"Susan Murphy (Reese Witherspoon) está prestes a se casar com Derek Dietl (Paul Rudd),
um repórter de TV que sonha em ascender profissionalmente. No dia de seu casamento ela
é atingida por um meteorito, oriundo de um planeta que explodiu recentemente. A
radioatividade do objeto espacial faz com que ela cresça até a altura de 15 metros. Sem
saber o que está ocorrendo, Susan é capturada pelo exército e confinada em uma base
secreta, onde estão alojados outros monstros: dr. Barata (Hugh Laurie), Elo Perdido (Will
Arnett), B.O.B. (Seth Rogen) e Insectossauro. (...)"

Filme: Madagascar

Filmes: Monstros Vs Alienígenas

OUTRAS INDICAÇÕES -  SINOPSES
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Blog O Paraíso da Leitura

Filme: Trolls
"Tronco (Justin Timberlake) parte para uma jornada de descobertas e aventuras ao lado
de Poppy (Anna Kendrick), líder dos Trolls. Inicialmente inimigos, conforme os desafios
são superados eles descobrem que no fundo combinam mais do que imaginam."

"Em Zootopia: Essa Cidade é o Bicho, acompanhamos a história de Judy Hopps, uma
pequena fazendeira que é filha de agricultores. Insatisfeita com a vida no interior, ela
tem sonhos maiores: se mudar para a cidade grande, Zootopia, e se tornar a primeira
coelha policial. Quando Judy consegue alcançar o seu objetivo, ela é designada para a
sua primeira e grande missão, que é encontrar um animal perdido. Contando com a
ajuda inesperada de Nick, uma raposa conhecida por sua malícia e infrações, ela
descobre que existe uma conspiração que afetará toda a cidade."

Filme:  A Noiva Cadáver

"A Noiva-Cadáver se passa em um vilarejo europeu do século XIX, onde vive Victor Van
Dorst (Johnny Depp), um jovem que está prestes a se casar com Victoria Everglot (Emily
Watson). Porém, acidentalmente, Victor se casa com a Noiva-Cadáver (Helena Bonham
Carter), que o leva para conhecer a Terra dos Mortos. Desejando desfazer o ocorrido
para poder enfim se casar com Victoria, aos poucos Victor percebe que a Terra dos
Mortos é bem mais animada do que o meio vitoriano em que nasceu e cresceu."

"Max é um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan. Quando sua querida
dona traz para casa um novo cão chamado Duke, Max não gosta nada, já que seus
privilégios parecem ter acabado. Mas logo eles vão ter que pôr as divergências de lado
quando um incidente coloca os dois na mira da carrocinha. Enquanto tentam fugir, os
animais da vizinhança se reúnem para o resgate e uma gangue de bichos que moram nos
esgotos se mete no caminho da dupla."

Filme: Zootopia

Filmes: Pets
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Filme: O Touro Ferinando
"Ferdinando é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se
embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com
os outros. A medida que vai crescendo, ele se torna forte e grande, mas com o mesmo
pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o melhor animal
para touradas em Madri, Ferdinando é selecionado acidentalmente."

Filme: A Casa Monstro

"DJ Walters (Mitchel Musso) é um garoto de 12 anos que acredita que há algo de estranho
na casa do velho Nebbercracker (Steve Buscemi), localizada do outro lado da rua. Tudo que
passa perto da casa simplesmente desaparece, incluindo triciclos, brinquedos e animais de
estimação. Na véspera do Dia das Bruxas, DJ e seu amigo Chowder (Sam Lester) deixam
que a bola de basquete com a qual estão jogando caia no terreno de Nebbercracker,
sumindo misteriosamente. Logo em seguida a casa tenta devorar Jenny (Spencer Locke),
uma amiga de ambos, que é salva do ataque. Eles tentam avisar a todos do perigo que é a
casa, mas ninguém acredita neles. (...)"

Filme: Os Fantasmas de Scrooge

"O Natal se aproxima e, como sempre, Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) mantém seu
desprezo pela data. Milionário e muito mesquinho, ele só pensa em dinheiro e não dá
espaço para a emoção em seu coração, maltratando Bob Cratchit (Gary Oldman), seu fiel
assistente, e ignorando seu sobrinho Fred (Colin Firth). Com a morte de seu sócio,
Ebenezer recebe a visita de três fantasmas do Natal: do passado, do presente e do futuro.
Cada um deles, levará o velho ranzinza para uma viagem que o ajudará a refletir melhor
sobre sua vida passada e a escolha que fará para o futuro."

Blog O Paraíso da Leitura

Filme: Jimmy Neutron, o menino gênio

"Jimmy Neutron é um garoto muito inteligente, mas que possui dificuldades em se
relacionar com outros jovens da sua idade. A situação muda quando todos os pais do
planeta são sequestrados por alienígenas, fazendo com que Jimmy tenha que liderar as
crianças para que elas consigam recuperar seus pais."
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Filme: Megamente
"Tudo o que vilão Megamente (Will Ferrell) mais queria era eliminar seu adversário Metro
Man (Brad Pitt/Thiago Lacerda) e assim dominar a cidade de Metro City. Só que para isso
era necessário um plano ainda mais diabólico do que todos já tentados anteriormente. Um
dia, com a ajuda de Criado (David Cross) e após sequestrar a repórter Rosane Rocha (Tina
Fey), o malvado consegue o inimaginável, para ele e para todos: dar um sumiço no herói.
A única coisa que ele não contava era que sua vida se tornaria tão chata a ponto de ele
inventar um herói para combater."

Filme: A Nova Onda do Imperador

"Em um reino mítico e rodeado de montanhas, o jovem e arrogante Imperador Kuzco
transformado em uma lhama por sua conselheira, a poderosa bruxa Yzma. Perdido na
floresta, a única chance de Kuzco recuperar seu trono é contando com a ajuda de Pacha,
um simplório camponês."

Filme: Irmão Urso

"Em busca de vingança por seu irmão ter sido morto por um urso, o índio Kenai acaba
sendo amaldiçoado pelos espíritos da floresta e é transformado em um urso. Obrigado a
viver sob a nova pele, ele começa a ver a realidade sob a ótica dos animais. Logo faz
amizade com outro urso, Koda, mas se vê em apuros quando seu próprio irmão começa a
caçá-lo."

Blog O Paraíso da Leitura

Filme: Marte Precisa de Mães

"Milo (Seth Green) tem nove anos de idade e só descobre o verdadeiro valor da mãe (Joan
Cusack) quando ela é raptada por marcianos que planejam roubar sua sabedoria para
beneficiar seus respectivos filhos. O menino não está disposto a entregar os pontos e parte
numa aventura épica para salvá-la das mãos do inimigo, nem que para isso tenha que se
aliar a uma raça alienígena e uma rebelde marciana, Ki (Elisabeth Harnois)."
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"O planeta Terra foi invadido por seres extra-terrestres, os Boov, que estão em busca de
um novo planeta para chamar de lar. Eles convivem com os humanos pacificamente, que
não sabem de sua existência. Entretanto, um dia a jovem adolescente Tip (Rihanna)
encontra o alien Oh (Jim Parsons), que foi banido pelos Boov devido às várias trapalhadas
causadas por ele. Os dois logo embarcam em uma aventura onde aprendem bastante sobre
as relações intergalácticas."

Filme: Os Croods

"Em plena era pré-histórica, escondidos na maior parte do tempo dentro de uma caverna,
vivem Grug (Nicolas Cage / Hércules Franco), a esposa Ugga (Catherine Keener / Bárbara
Monteiro), a vovó (Cloris Leachman / Mariângela Cantú), o garoto Thunk (Clark Duke /
Fred Mascarenhas), a pequena e feroz Sandy (Randy Thom / Pâmela Rodrigues) e a jovem
Eep (Emma Stone / Luísa Palomanes). Eles são os Croods, uma família liderada por um pai
que morre de medo do mundo exterior. (...)"

Newsletter completa: Imagens de capas retiradas da internet e sinopses do site: Adoro Cinema.

Dúvidas, dicas ou sugestões de temas: oparaisodaleitura.blog@gmail.com

Filme: Cada um na Sua Casa

"Oscar (Will Smith) é um pequeno peixe que tem sonhos grandes, que se torna um herói
involuntário após pregar uma grande mentira. Após ser perseguido pelo filho do tubarão-
chefe, Oscar presencia sua morte. Querendo bancar o herói, ele assume a autoria do
assassinato e, com isso, se torna uma grande celebridade no mundo aquático. Porém a
situação se complica quando ele é designado para repetir a façanha, eliminando outros
tubarões."

Filme: O Espanta Tubarões

Blog O Paraíso da Leitura

Filme: 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."
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