
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Como o mundo é das crianças, e qualquer escola que se prese tem que comemorar os 

seus Direitos. Assim o Clube de Cinema aproveita este importante dia 20 de Novembro 

para comemorar o Dia Mundial dos Direitos da Criança, com toda a pompa e 

circunstância, com  a projeção do filme Divertidamente. 

Como em termos de Pandemia não podemos juntar muitas pessoas, o Clube de Cinema, 

convidou a turma do 1º ano para assistir e assim comemorarmos este dia. A Blibioteca, 

nossa parceira de todas as horas, irá abrir as portas às 8:30h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filme “Divertidamente” 

Divertidamente

DIA 20 DE NOVEMBRO ÀS 8:30H

BIBLIOTECA

NO DIA MUNDIAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA O 

CLUBE DE CINEMA 

APRESENTA UM FILME 

COM PERSONAGENS 

LINDOS E 
ENCANTADORES.

UMA MONTANHA RUSSA 

DE EMOÇÕES, ENTRE O 

ALEGRE E O TRISTE QUE 

FAZ A NOSSA 

IMAGINAÇÃO VOAR E 

QUE FAZ BEM AOS 

OLHOS E AO CORAÇÃO 



 

 

Riley é uma menina divertida de 11 anos de idade, que irá enfrentar mudanças 

importantes na sua vida quando os pais decidem deixar a 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 Nojo e a Tristeza. A líder deles 

é Alegria, que se esforça bastante para fazer com que a vida de Riley seja sempre feliz. 

Entretanto, uma confusão na sala de controle faz com que Alegria e Tristeza sejam 

expulsas. Agora, elas precisam percorrer as várias ilhas existentes nos pensamentos de 

Riley para que possam retornar à sala de controle - e, enquanto isto não acontece, a 

vida da menina muda radicalmente. 

Através da animação, de forma metafórica, entendemos como se dá o nosso 

funcionamento interno: o comboio do pensamento, o depósito de memória, as emoções 

complementares que se revezam ao longo das várias fases da vida. 

Através de Riley, observamos um pouco do que se passa dentro de cada um de nós e, 

ao observarmos a menina, percebemos como também nós reagimos as situações 

desafiadoras que atravessam o nosso quotidiano. 

Divertida Mente trata de um tema complexo (a máquina do nosso pensamento) a partir 

de uma abordagem singela e didática. Não por acaso, o longa-metragem recebeu os 

mais importantes prêmios de melhor filme de animação (Oscar, BAFTA e Globo de Ouro). 

 

Mais uma vez, razões mais que óbvias para ser um dia inesquecível... 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


