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Queridos alunos e famílias,

A equipe de CPG sugere a vocês filmes e séries de férias, dentro das temáticas trabalhadas no

semestre e de temáticas que ainda serão estudadas neste ano. Um pretexto para um bom papo

sobre as relações afetivas através das gerações e das influências que moldam nossa

personalidade.

7º ano



Up - Altas Aventuras

2009 ‧ Animação/Família ‧ 1h 36m

Carl Fredricksen 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 voo. 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, um

menino de 8 anos.



Up - Altas Aventuras

2009 ‧ Animação/Família ‧ 1h 36m

Os desafios e dilemas da vida foram fundamentais para a transformação dos protagonistas da

trama: Carl e Russell.

• Que acontecimentos foram decisivos e motivadores para as tomadas de decisões e

mudanças de comportamento de ambos os personagens?

• O filme traz algumas questões reflexivas acerca de estereótipos criados pela sociedade em

relação à velhice. Que características de Carl remetem a esses padrões?

• Como a convivência entre Carl e Russell influenciou na transformação de ambos os

personagens? Que valores e emoções conduziram esta relação?



Dumplin'

2018 ‧ Comédia/Filme musical ‧ 1h 50m

Willowdean Dickson (Danielle Macdonald), é uma jovem acima

do peso e bastante confiante com o próprio corpo, apesar de

não ter o respeito de sua mãe, uma ex-miss (Jennifer Aniston).

Quando se apaixona pelo atleta Bo (Luke Benward) e começa a

ter inseguranças. Will decide entrar num concurso de beleza

como forma de protesto.



• Dumplin'

• 2018 ‧ Comédia/Filme musical ‧ 1h 50m

• Você já ouviu sobre o conceito de gordofobia? Você acha que uma pessoa gorda é mais excluída e

vista como menos valor pelas pessoas que convivem com ela? Você acha que as pessoas gordas

sofrem preconceito? Você consegue pensar em outras características que as pessoas apresentam

que faz com que elas sejam tratadas de maneira diferente e, muitas vezes, de maneira

constrangedora?

• Você acha que nesse filme as meninas que querem de fato

participar do concurso (as que se encaixam no “padrão de miss”)

são tratadas como vilãs?

• Qual a importância de uma boa trilha sonora para contar uma

história em um filme? O que você achou das mensagens

passadas pelas músicas desse filme?

• Como você descreve a relação entre Will e Rosie (mãe)? O você

acha que significam a magreza e a “beleza padrão” nessa relação

entre mãe e filha?



Como Estrelas na Terra

2007 ‧ Família/Drama ‧ 2h 45m

O jovem Ishaan tem muita dificuldade para se

concentrar nos estudos, e mal consegue escrever o

alfabeto. Depois de diversas reclamações da escola, o

pai, que acredita que Ishaan não faz as tarefas por

falta de compromisso, decide levá-lo a um internato, o

que leva o menino a entrar em depressão. Mas, um

professor substituto de artes, Nikumbh, logo percebe

o problema de Ishaan, e entra em ação com seu plano

para devolver a ele a vontade de aprender e,

sobretudo, viver.



Como Estrelas na Terra

2007 ‧ Família/Drama ‧ 2h 45m

• O desenho que Ishaan produz na lateral de livro representa

qual sentimento que o menino tem em relação à família?

• Podemos afirmar que a chegada do professor Ram muda o 

rumo da vida de Ishaan? Qual a influência de Ram em Ishaan?

• Ram desenvolve diferentes estratégias para ajudar Ishaan a ler, 

escrever e calcular com maior facilidade. Você consegue 

pensar em algum(a) professor(a) que fez diferença na sua 

relação com a escola e com a aprendizagem? O que ele(a) fez 

de diferente? Como você se sentiu?

• Quais são os papéis que a mãe e o pai de Ishaan representam? 

Como seus comportamentos podem auxiliar ou dificultar o 

processo de aprendizagem do menino? Se você pudesse 

conversar com esses personagens, o que diria a eles?

• Você acha que a comparação de desempenho entre irmãos 

pode auxiliar ou prejudicar a jornada de um indivíduo? Pense 

em exemplos positivos e como as famílias podem superar 

desafios.



Anne with an E

2017 ‧ 3 temporadas

Anne é uma história de amadurecimento sobre

uma pessoa de fora que, contra todas as

probabilidades e numerosos desafios, luta por

amor e aceitação e por seu lugar no mundo. A

série é centrada em uma jovem órfã no final da

década de 1890, que, depois de uma infância

abusiva passada em orfanatos e casas de

estranhos, é enviada por engano para viver

com uma solteirona idosa e seu irmão mais

novo. Com o tempo, Anne, de 13 anos,

transformará suas vidas e, eventualmente, a

pequena cidade em que vivem com seu

espírito único, intelecto feroz e imaginação

brilhante.

Sugestão de episódio: Temporada 2, episódio 5

"Os Atos Que Determinaram a Vida Dela"

"The Determining Acts of Her Life"



Anne with an E

2017 ‧ 3 temporadas

Sugestão de episódio: Temporada 2, episódio 5

"Os Atos Que Determinaram a Vida Dela"

"The Determining Acts of Her Life“

Um jogo de girar a garrafa gera perguntas ardentes

sobre amor e beleza.

• Quais são as curiosidades compartilhadas na

conversa entre as meninas?

• Será que as dúvidas e curiosidades sobre a

puberdade e adolescência são as mesmas ao

longo das gerações?

• Quais as vantagens que as gerações atuais têm

em relação às anteriores? E as desvantagens?

• Quais são as características de uma família que

facilitam ou dificultam conversas sobre a

puberdade e os interesses da adolescência?


