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Queridos alunos e famílias,

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

semestre. Um pretexto para um bom papo sobre seu projeto de vida, as dificuldades, os obstáculos,

as conquistas e os valores morais envolvidos nesse trajeto.

9º ano



Atypical

2017 ‧ Comédia dramática ‧ 3 temporadas

Atypical, desde a primeira temporada, trata a questão

do autismo com delicadeza, dando espaço a uma

condição que ainda é vista com bastante preconceito.

Sam (Keir Gilchrist) é um jovem autista de 18 anos que

está em busca de sua própria independência. Na

terceira temporada tudo fica diferente, começando

pelo próprio Sam. Aprovado em uma faculdade perto

de casa, ele começa a perceber que nem tudo vai ser

do jeito que ele queria, mas a vontade de ser

independente é tão grande que ele enfrenta o desafio.

No entanto, Atypical conseguiu mostrar que tudo pode

acontecer no seu tempo, sem pressa ou ações

tomadas por impulso.

Sugestão de episódio: Temporada 3, episódio 6

“A essência do pinguim”

“The Essence of a Penguin”



Atypical

2017 ‧ Comédia dramática ‧ 3 temporadas

Sugestão de episódio: Temporada 3, episódio 6

“A essência do pinguim”

“The Essence of a Penguin”

• As pessoas podem nos surpreender? Você já se surpreendeu com 

alguém? Você já surpreendeu alguém ou você mesmo?

• Por que nos sentimos mais confortáveis quando temos regras para 

fazer uma tarefa? Regras são importantes? Você já não seguiu alguma 

regra? Por que você fez isso?

• Todos temos uma rotina e quando algo nos tira dessa rotina, nós não 

gostamos. O que você faz quando têm irregularidades na sua rotina? 

Alguma dessas irregularidades foram boas?

• Às vezes, nos esquecemos da nossa essência e do que queremos ou 

sonhamos. Alguém já fez com que você se lembrasse da sua essência 

ou dos seus sonhos? Você já lembrou alguém de reecontrar sua 

essência? 

• Como você se sentiria se tivesse que lidar de perto com o autismo? 

Você já passou por essa experiência? Isso te trouxe algum 

aprendizado? 



Apollo 13 - Do Desastre ao Triunfo

1995 ‧ Drama/Aventura ‧ 2h 20m

Três astronautas americanos a caminho de uma missão na

Lua sobrevivem à uma explosão, mas precisam retornar

rapidamente à Terra para poderem sobreviver, pois correm o

risco de ficarem sem oxigênio. Além disto existe o risco de,

mesmo retornando, a nave ficar seriamente danificada, por

não suportar o imenso calor na reentrada da órbita terrestre.



Apollo 13 - Do Desastre ao Triunfo

1995 ‧ Drama/Aventura ‧ 2h 20m

• O sonho dos seis astronautas do filme era ir pra Lua.

Por que era tão fascinante para esses astronautas

pisarem na Lua?

• Os astronautas não pisaram na Lua, porém o desafio

de voltar para Terra era enorme. Na sua opinião, o que

tornou a volta da tripulação possível?

• Um dos astronautas foi substituído a poucos dias da

ida para a Lua. Qual foi a importância desse

astronauta na volta da nave espacial?

• Você gostaria de ir para a Lua mesmo sabendo de

todos os risco que poderiam acontecer? Por que?



Um Senhor Estagiário (The Intern)

2015 ‧ Comédia/Comédia dramática ‧ 2h 1m

Jules Ostin (Anne Hathaway) é a criadora de um bem-sucedido

site de venda de roupas que, apesar de ter apenas 18 meses, já

tem mais de duas centenas de funcionários. Ela leva uma vida

bastante atarefada, devido às exigências do cargo e ao fato de

gostar de manter contato com o público. Quando sua empresa

inicia um projeto de contratar idosos como estagiários, em uma

tentativa de colocá-los de volta à ativa, cabe a ela trabalhar

com o viúvo Ben Whittaker (Robert De Niro). Aos 70 anos, Ben

leva uma vida monótona e vê o estágio como uma

oportunidade de se reinventar. Por mais que enfrente o

inevitável choque de gerações, logo ele conquista os colegas

de trabalho e se aproxima cada vez mais de Jules, que passa a

vê-lo como um amigo.



Um Senhor Estagiário (The Intern)

2015 ‧ Comédia/Comédia dramática ‧ 2h 1m

• O que Jules e Ben ensinaram um para o outro?

• Como Ben vai se aproximando das pessoas no seu estágio?

• Por que Ben se candidatou a vaga de estagiário, uma vez 

que ele era aposentado e não precisava do salário?

• Se você fosse Jules, como faria para conciliar família e 

trabalho?



A Teoria de Tudo (The Theory of everything)

2014 ‧ Romance/Drama

Baseado na biografia de Stephen Hawking, o filme mostra

como o jovem astrofísico (Eddie Redmayne) fez descobertas

importantes sobre o tempo, além de retratar o seu romance

com a aluna de Cambridge Jane Wide (Felicity Jones) e a

descoberta de uma doença motora degenerativa quando tinha

apenas 21 anos.



A Teoria de Tudo (The Theory of everything)

2014 ‧ Romance/Drama

1. Quais acontecimentos e relações moldaram/influenciaram 

a vida de Stephen?

2. Como Stephen reagiu ao saber da sua doença? Como isso 

impactou a vida de Jane? Quais foram os dilemas vividos 

por ela?

3. Por que Stephen resolveu estudar o tempo?

4. Qual era o projeto de vida de Stephen? Seu projeto mudou 

depois que soube da sua doença?

5. O que contribuiu para Stephen alcançar os seus objetivos?

6. Cite uma característica de Stephen que o favoreceu em seu 

percurso.


