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Vamos ao Cinema





Cinema em qualquer hora

é tudo de bom!

Cinema! 

Não tem nada que seja 

mais legal que o cinema!!!



Gosto
 ainda m

ais 

quando é fi
lm

e

de desenho anim
ado...

Tem perso
nagens q

ue sã
o muito

 

engraçados, c
omo a M

eany Ranheta, 
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s o
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C I N E M A

No cinema, 

tudo em volta está escuro 

e só o telão concentra 

nossa atenção nos fazendo 

viajar num mundo surreal...

Dizem que o cinema 

é a maior diversão, 

e eu concordo!

...Imaginamos tudo 

e podemos tudo!



Quer dizer, nós não, 

os personagens que podem.

Mas junto com eles 

podemos mergulhar em 

viagens lindas 

de grande aventura!!



Até que enfim chegamos!

Vamos rapidamente até o cinema

comprar pipoca e refrigerante.

21:48

21:20

São 21:20h!

Temos que chegar 

antes de apagarem 

as luzes.

Próxima parada, 

Cinema!

Mas não podemos chegar atrasados.



Estou esperando.

Queremos 3 ingressos 

do filme ‘‘Chernobyl’’

Vamos assistir o filme

‘‘Chernobyl’’

(filme de terror e 

assustador de dar medo).

Essa é uma das melhores partes: ir com os 

melhores amigos, principalmente se o filme for de terror.



Estou com medo!!!

Não quero nem ver!

Mas algumas são horripilantes demais...



Não quero ver nenhum 

cão zumbi matando vítimas

O zumbi está matando 

a vítima!



Ufa!



FIM
‘‘Chernobyl’’

Este filme contém cenas inadequadas para 

menores de 12 anos.

Ainda bem que

acabou!

Agora vamos ao lanche...



Ficou com medo daquele
filme de terror?

Claro que sim, fiquei com medo 

daquele filme que os cães zumbis 

matam as pessoas e tiram a carne delas. 

Foi horrível!!! 

Da próxima vez assistiremos uma comédia.



Que tal a gente ir a praça de

alimentação?

Boa ideia!

Além de um filme legal com os amigos, depois sempre rola 

um lanche enquanto falamos sobre as melhores partes.

Não importa o que temos em casa...

Cinema com pipoca é a maior diversão!!!



Delicioso

Fim
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