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Queridos alunos e famílias,

A equipe de CPG sugere a vocês filmes de férias, dentro das temáticas trabalhadas no semestre.

Um pretexto para um bom papo sobre emoções, valores, forças pessoais e como se manifestam

no nosso dia a dia.

6º ano



Malévola

2014 ‧ Fantasia/Aventura ‧ 1h 37m

Malévola, uma jovem de coração puro, vive em um pacífico reino

na floresta, até o dia em que um exército invasor ameaça a

harmonia da região, fazendo com que ela se torne a mais feroz

protetora do reino. No entanto, uma terrível traição a transforma

em uma mulher amarga e vingativa. Como consequência,

amaldiçoa Aurora, a filha recém-nascida de seu traidor. Mas, aos

poucos, Malévola percebe que a criança é a chave para a paz no

reino e para sua verdadeira felicidade também.



Malévola

2014 ‧ Fantasia/Aventura ‧ 1h 37m

• Quais emoções você consegue reconhecer nesta história? Em quais cenas elas se manifestam?

• Qual evento e quais emoções transformam a jovem Malévola em uma mulher amarga e vingativa?

• Antes desse filme, a história da Malévola era contada a partir da clássica história da Bela Adormecida.

É possível relacionar esse filme ao valor da Empatia? Como?



Raya e o Último Dragão

2021 ‧ Infantil/Fantasia ‧ 1h 57m

Há muito tempo, no mundo de fantasia de Kumandra,

humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando

uma força maligna ameaçou a terra, os dragões se

sacrificaram para salvar a humanidade. Agora, 500 anos

depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma guerreira solitária,

Raya, rastrear o lendário último dragão para restaurar a terra

despedaçada e seu povo dividido.



Raya e o Último Dragão

2021 ‧ Infantil/Fantasia ‧ 1h 57m

• Qual era o principal motivo da briga entre os povos de 

Kumandra?

• Qual era o maior desejo do pai da Raya?

• Qual era o maior desejo de Raya?

• Que valor aparece como ponto principal no filme?

• Quais forças pessoais precisaram ganhar espaço para com 

que tudo se resolvesse?



Zootopia - Essa Cidade é o Bicho

2016 ‧ Animação/Comédia ‧ 1h 50m

Judy Hopps é a pequena coelha de uma fazenda isolada,

filha de agricultores que plantam cenouras há décadas.

Mas ela tem sonhos maiores: pretende se mudar para a

cidade grande, Zootopia, onde todas as espécies de

animais convivem em harmonia, na intenção de se tornar

a primeira coelha policial. Judy enfrenta o preconceito e

as manipulações dos outros animais, mas conta com a

ajuda inesperada da raposa Nick Wilde, conhecida por

sua malícia e suas infrações. A inesperada dupla se

dedica à busca de um animal desaparecido, descobrindo

uma conspiração que afeta toda a cidade.



Zootopia - Essa Cidade é o Bicho

2016 ‧ Animação/Comédia ‧ 1h 50m

• Por que a coelha Judy queria ser policial?

• Quais são os principais valores morais que guiam as

ações da pequena coelha Judy?

• Por que Judy entrou em conflito com a raposa Nick

Wilde? Quais os comportamentos dele eram motivo

de reprovação de Judy?

• O que Nick aprendeu com Judy ao longo da história?

• Quais foram os eventos e os comportamentos dos

personagens que permitiram que eles

desenvolvessem uma amizade?



Os Incríveis

2004 ‧ Animação/Família ‧ 1h 56m

Depois que o governo baniu o uso de superpoderes, o

maior herói do planeta, o Sr. Incrível, vive agora uma vida

normal e pacata com sua família. Apesar de feliz com a

vida doméstica, o Sr. Incrível ainda sente falta dos tempos

em que viveu como super-herói, e sua grande chance de

entrar em ação novamente surge quando um velho

inimigo volta a atacar. Só que agora ele terá que contar

com a ajuda de toda a família para vencer o vilão!



Os Incríveis

2004 ‧ Animação/Família ‧ 1h 56m

• Roberto Pêra gostava muito de ser um super-herói. Como ele se sentiu ao ter que abrir mão do “Sr.

Incrível” e se tornar um pai de família e funcionário como qualquer outro adulto?

• Aparentemente, o Sr. Incrível era um dos principais e mais poderosos super-heróis da sua época. Os

tempos, entretanto, mudaram. Quais foram as soluções encontradas para os novos desafios?

• Você consegue relacionar o super poder de cada personagem com características de suas

personalidades?

• Se você pudesse ter algum super poder, qual seria? Por que? Como usaria?


