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sugestões de desenhos
animados, séries e
filmes para assistir
durante a Quarentena

ATIVIDADES

Começar um diário
A quarentena é um excelente momento
para começar um diário. Você só precisa
de lápis e um caderno para registrar as
suas observações, desabafar, escrever
tudo o que se passa na sua cabeça.
Neurocientistas
já
provaram
que
escrever ajudar as pessoas a se
sentirem mais tranquilas. Materializar,
ou seja, dar uma forma física a um
pensamento seu, pode te fazer bem e
organizar melhor a sua mente.

o que escrever em um diário
Caso você sinta que falta inspiração,
aqui estão algumas sugestões de temas
para o seu diário:
assista um filme e escreva o que você
achou dele;
faça uma lista do que você quer fazer
quando a quarentena acabar;
o que mudou na sua rotina e como
você sente essa mudança;
escreva a letra de uma música que
você gosta;
alguém da sua família tem saído para
trabalhar? Pergunte para essa pessoa
o que ela tem observado na cidade;
brigou com alguém em casa? Escreva
o que essa pessoa fez que te magoou,
e aproveite para pensar no oposto,
em como você a fez sentir também.
Isso se chama empatia;

Desenhar
Outra forma de expressão a ser
explorada em casa é o desenho. Assim
como a escrita, desenhar nos ajuda a
lidar melhor com nossas emoções,
exercita a imaginação, nos distrai de
situações desagradáveis e até nos faz
compreender
melhor
perspectivas
diferentes.

o que desenhar
Algumas sugestões de temas para os
seus desenhos:
Desenhe um final diferente para um
filme que você assistiu;
Onde você gostaria de estar agora,
com sua família ou seus amigos, se
não estivéssemos em quarentena;
Crie
personagens
sobre
seus
sentimentos: alegria, tristeza, tédio,
agitação, curiosidade, saudade... Dê
forma, cores e expressões para cada
um deles;
Quando a quarentena acabar, você
acha que o mundo estará diferente? E
as pessoas, terão mudado? Desenhe
sobre as mudanças que você gostaria
de ver no mundo e nas pessoas no
futuro.

Jogos de Tabuleiro
Esse tipo de jogo é perfeito para
brincar
em
família,
já
que
são
divertidos,
promovem
interação
e
estimulam o raciocínio. Tem Banco
Imobiliário, Cara a Cara, Detetive,
Damas, Imagem & Ação... Caso você não
tenha esses jogos em casa, pode
fabricar você mesmo alguns deles! Dá
pra fazer um jogo de Damas com
tampinhas de refrigerante ou desenhar
seu próprio Cara a Cara (é só desenhar
cada pessoa duas vezes). Veja no link
que disponibilizamos na última página
vários jogos para fazer em casa.

Histórias em Quadrinhos
Já pensou em criar a sua própria
história em quadrinhos? Existem vários
sites e aplicativos para fazer isso.
Alguns deles vêm com personagens
prontos, nem precisa saber desenhar.
Você também pode inserir suas próprias
fotos e escrever as falas que desejar.
Depois, você pode mostrar as histórias
que você criou para os seus amigos!
Aplicativos sugeridos
(disponíveis para Android e iOS):
Pixton
Comic & Meme Creator

Cardápio Especial
Provavelmente nessa Quarentena você
está passando mais tempo com a sua
família e já deve ter percebido que ficar
em casa dá muita fome! Por que então
não ajudar o pessoal na cozinha? Você
e sua família podem elaborar o cardápio
para uma refeição do dia e prepararem
juntos. Pergunte para um adulto como
você pode ajudar. Algumas ideias:
lavar os legumes
bater os ovos para fazer omelete
amassar batatas para fazer purê

SÉRIES

L

Irmão do Jorel

Assista no: Cartoon Network, TV
Cultura, Netflix e YouTube
Jorel é bonito, simpático e todas as
meninas gostam dele. Mas o show não
gira em torno dele, e sim de seu irmão
mais novo, que ninguém sabe o nome: é
sempre chamado de "Irmão do Jorel".
Sendo sempre ofuscado pela fama e
popularidade do irmão mais velho, o
tímido menino busca sua identidade e
seu lugar na família. O desenho se
passa no Brasil nos anos 1980.

L

Show da História

Assista no: Canal Futura
Após a descoberta de uma máquina do
tempo que permite trazer do passado
importantes figuras da nossa História,
os adolescentes Clara e Neto criam um
canal de vídeos na Internet. Com um
viés humorístico, o programa conta uma
história muito diferente daquela que é
ensinada
na
escola,
procurando
investigar os acontecimentos históricos
do Brasil desde a colonização até os
dias de hoje.

1 2 Doctor Who
Assista no: GloboPlay
Doctor Who é uma das séries mais
longas já filmadas - o primeiro episódio
foi ao ar em 24 de novembro de 1963! O
Doutor é um enigmático alienígena que
viaja no tempo. Ele tem o poder de se
regenerar e mudar sua aparência física
e personalidade, conservando suas
lembranças. Esse truque permitiu que
desde 1963 tenham havido 13 doutores,
interpretados por 13 atores e atrizes
diferentes.

1 2 Desventuras em Série
Assista na: Netflix
A série conta a história dos três órfãos
Baudelaire - Violet, Klaus e Sunny - logo
após
perderem
os
pais
em
um
misterioso incêndio. Como os três são
menores de idade, precisam estar sob a
tutela de um adulto. O problema é que
o primeiro guardião que arrumam é
justamente o terrível Conde Olaf, um
homem sem coração que só está de olho
na herança das crianças.

FILMES

L

Turma da Mônica: Laços

Floquinho, o cachorro do Cebolinha,
desapareceu. O menino então bola um
plano
infalível
para
resgatar
o
cãozinho, mas para isso vai precisar da
ajuda de seus fiéis amigos Mônica,
Magali e Cascão. Juntos, eles irão
enfrentar grandes desafios e viver
grandes aventuras para levar o cão de
volta para casa.

L

A invenção de Hugo Cabret

Hugo é um jovem órfão que mora em
uma estação de trem. Antes de seu pai
morrer ele deixou um misterioso robô
em sua posse com uma estranha
fechadura. Ao conhecer Isabelle, ele
descobre que ela tem uma chave que
encaixa perfeitamente na abertura.
Agora, os dois tem que desvendar esse
segredo.

1 0 Uma viagem extraordinária
T.S. Spivet é um garoto superdotado
que vive em uma fazenda com sua
família.
Quando
ele
vence
um
prestigioso concurso científico, ele não
acredita que terá o apoio da família
para ir até a capital receber o prêmio. O
garoto então decide abandonar sua
família e atravessar o país sozinho. Seu
grande problema é: o júri ainda não
sabe que o vencedor é uma criança.

1 0 Antes que o mundo acabe
Daniel é um adolescente de 15 anos,
crescendo em seu mundinho com
problemas que lhe parecem insolúveis:
uma namorada indecisa, o melhor amigo
sendo acusado de roubo na escola e,
futuramente, o que fazer para sair da
pequena cidade em que vive, no interior
do Rio Grande do Sul. Mas as coisas
mudam quando Daniel recebe uma carta
de seu pai, que nunca conheceu.

1 2 Cidades de Papel
Quentin é apaixonado por Margo desde
criança. Quando a menina invade seu
quarto no meio da noite propondo que
ele participe de um engenhoso plano de
vingança contra seu ex-namorado e exmelhor amiga, Quentin não hesita em
ajudá-la. Mas depois dessa noite de
aventura, Margo desaparece! Enquanto
os pais da menina dizem que ela faz
isso para chamar atenção, Quentin tem
certeza que pode encontrá-la.

1 2 O espaço entre nós
O adolescente Gardner Elliot é o
primeiro humano nascido em solo
marciano. Mas ele deseja fazer uma
viagem à Terra para conhecer a verdade
sobre seu pai biológico, e sobre seu
nascimento. Nesta jornada, ele tem o
apoio de Tulsa, uma menina que mora
na Terra que ele conheceu na internet.

1 2 Crianças Lobo
Hana se casa com um lobisomem e tem
dois filhos. Após a trágica morte do
marido, ela tem que decidir como criar
duas crianças metade humanas, metade
lobo, que ainda não têm controle sobre
ambas as formas que assumem. O filme
mostra os percursos da família ao longo
do crescimento das crianças, nos doze
anos seguintes.

1 2 The fundamentals of caring
Após sofrer uma perda pessoal, o
escritor Ben decide se tornar cuidador.
Seu primeiro cliente é Trevor, um rapaz
de 18 anos com distrofia muscular. Após
um agressivo início, os dois se tornam
amigos. Com a autorização da mãe do
rapaz, Ben e Trevor embarcam em uma
viagem para todos os lugares que o
rapaz só conhecia pela televisão.
Participação especial da Selena Gomez.

1 2 Vem dançar
Pierre Dulaine é um dançarino de salão
profissional, que se torna voluntário
para dar aulas de dança em uma escola
pública de Nova York. Pierre tenta
apresentar seus métodos clássicos, mas
logo enfrenta resistência dos alunos,
mais interessados em hip hop. Deste
confronto nasce um novo estilo de
dança.

1 2 Super 8
No verão de 1979, em Ohio, um grupo de
jovens testemunha uma catastrófica
colisão entre um trem de carga e uma
caminhonete. Eles registram tudo com
uma câmera Super-8 com a qual
estavam tentando fazer um filme.
Quando misteriosos desaparecimentos
começam a acontecer, os amigos
descobrem que a tragédia não foi um
acidente.

Reunimos alguns materiais
para te ajudar a passar o
tempo! Temos desenhos
para colorir, livros e
atividades para crianças de
todas as idades!
É só copiar o link abaixo no
seu navegador e baixar o
que achar legal!

http://tiny.cc/nb5imz

essas são as sugestões
da DCULT para você
passar o tempo durante
a quarentena
siga a gente para ver
mais ;)
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