AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO

SEMANA DA LEITURA 2021/2022
BIBLIOTECA ESCOLAR PAUL@ VICENTE

CINEMA na BE
MARY POPPINS

07/03/2022

2.ª feira

Realizador: Robert Stevenson
Género: Comédia, Musical
Classificação: M/6
Ano: 1964, EUA

Em Londres, no início do século XX, Mary Poppins é uma ama pouco convencional que vai abalar
o quotidiano da família Banks. Jane e Michael são dois "diabretes" que deixam os cabelos das
suas inúmeras preceptoras em pé, até que o pai, austero e cinzento, decide escolher a próxima
ama: Mary Poppins, que estabelece novas regras e encanta os garotos com os seus poderes
mágicos, transformando cada dia numa espantosa aventura com a ajuda de amigos insólitos.
https://www.youtube.com/watch?v=YfkEQDPlb8g&ab_channel=MovieclipsClassicTrailers

A VIDA É BELA
Realizador: Roberto Benigni

08/03/2022

Género: Drama, Comédia
Classificação: M/12
Ano: 1997

3.ª feira

Durante a Segunda Guerra Mundial, em Itália, o judeu Guido e seu filho Giosué são levados para
um campo de concentração nazi. Afastado da mulher, ele tem que usar muita imaginação para
que o menino acredite que estão a participar num concurso, cujo prémio é um tanque de guerra,
com o intuito de o proteger do terror e da violência que os cercam.
https://www.youtube.com/watch?v=706Z3NWh1v0

E.T. O EXTRATERRESTRE
09/03/2022

4.ª feira

Realizador: Steven Spielberg
Género: Ficção Científica
Classificação: M/6
Ano: 1982, EUA

A inesquecível história da amizade entre um extraterrestre, deixado por engano na Terra, e o
pequeno Elliot, que o esconde e protege dos adultos. E.T. só quer voltar para casa, seja lá isso
onde for. Contra a incompreensão dos adultos e com a ajuda da sua irmã mais nova, de apenas
sete anos, e do irmão mais velho, Elliot vai fazer tudo para salvar o seu amigo E.T.
https://www.youtube.com/watch?v=qYAETtIIClk

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE As trigémeas de Belleville

10/03/2022

5.ª feira

Realizador: Sylvain Chomet
Género: Animação, Comédia
Classificação: M/6
Ano: 2003, França

O pequeno Champion é treinado pela avó, Madame Souza, para vir a ser um grande ciclista. Mas
um dia, quando Champion participa na célebre Volta à França, é raptado por dois misteriosos
homens vestidos de negro. A avó e o fiel cão Bruno partem então à sua procura, numa viagem
que os leva até Belleville, onde encontram as Triplettes, excêntricas estrelas do music-hall dos
anos 30, que decidem ajudá-los.
https://www.youtube.com/watch?v=dv5lqMPtKmA&ab_channel=Cinema2000PT
Fontes: https://cinecartaz.publico.pt/ e https://pt.wikipedia.org/

