
Dicas de filmes 

 

 Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês! 

Para este final de semana nosso Time de Professores montou uma verdadeira lista de clássicos da 7ª arte 

para vocês! Com diversas opções, segue uma lista de filmes. Então Pode preparar a sua pipoca e chamar 

toda a família! Se puder depois poste nas redes sociais, agradecendo o professor ou professora que indicou 

o Filme com a #PlanckTeacher&Movie. 

Para facilitar a vida de vocês, se clicarem nos Links nos campos “Disponível em” ele irá te levar direto para o 

filme, na plataforma em a Obra está disponível! 

Nas próximas páginas você encontrará uma lista de filmes, para ir direto ao filme de interesse basta clicar 

no nome do filme escolhido. 

Após o índice existe uma breve apresentação de cada obra, conforme o esquema apresentado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cartaz 

Nome do filme - Nome do professor(a) que fez a indicação 

Sinopse:  

 

 

Fonte da sinopse 

Link para o filme                Indicação de Idade 
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O Homem que Mudou o Jogo – Professor André e Professor Leonardo 
É um filme do gênero drama biográfico, dirigido por Bennett Miller, baseado no livro 

Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game, de Michael Lewis, que conta a 

história de Billy Beane, gerente-geral do time de basebol do Oakland Athletics. 

Estrelado por Brad Pitt, Jonah Hill e Philip Seymour Hoffman, o filme se concentra 

nas tentativas de Beane de criar um time competitivo para a temporada de 2002 de 

Oakland, apesar da situação financeira desfavorável da equipe, usando uma 

sofisticada análise estatística dos jogadores. Fonte: Wikipédia. 

Disponível em: Globo Play e Claro Vídeo                                  Indicação: 10 Anos 

 

 

 

Rush - No limite da emoção – Professor André  
É um filme de 2013, do gênero drama biográfico de ação, dirigido por Ron Howard, 

com roteiro de Peter Morgan baseado na história real da rivalidade entre os entre 

os pilotos James Hunt e Niki Lauda na Temporada de Fórmula 1 de 1976. Eles 

possuíam características bem distintas: enquanto Lauda era metódico e brilhante, 

Hunt adotava um estilo mais despojado, típico de um playboy. A disputa entre os 

dois chegou ao seu auge em 1976, quando ambos correram vários riscos dentro do 

cockpit para que pudessem se sagrar campeão mundial de Fórmula 1. Fonte: 

Wikipédia e AdoroCinema. 

Disponível em: Globo Play e Prime Vídeo                             Indicação: 14 Anos 

 

 

 

Um Sonho de Liberdade – Professor Jota 
É um filme de 1994, escrito e dirigido por Frank Darabont baseado na novela Rita 

Hayworth and Shawshank Redemption, de Stephen King. O longa é estrelado por Tim 

Robbins e Morgan Freeman, com Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown, Gil 

Bellows e James Whitmore em papéis coadjuvantes. Em 1946, Andy Dufresne (Tim 

Robbins), um jovem e bem sucedido banqueiro, tem a sua vida radicalmente 

modificada ao ser condenado por um crime que nunca cometeu, o homicídio de sua 

esposa e do amante dela. Ele é mandado para uma prisão que é o pesadelo de 

qualquer detento, a Penitenciária Estadual de Shawshank, no Maine. 

Fonte: Wikipédia e AdoroCinema 

Disponível em: HBO GO           Indicação: 16 Anos 

 

 

Sociedade dos Poetas Mortos – Professores Jota, Julio Souza e Leonardo 
É um filme de 1989, do gênero drama, dirigido por Peter Weir. Em 1959 na Welton 

Academy, uma tradicional escola preparatória, um ex-aluno (Robin Williams) se torna 

o novo professor de literatura, mas logo seus métodos de incentivar os alunos a 

pensarem por si mesmos cria um choque com a ortodoxa direção do colégio, 

principalmente quando ele fala aos seus alunos sobre a "Sociedade dos Poetas 

Mortos". 

 

 

Fonte: Wikipédia e AdoroCinema 

Disponível em: Netflix           Indicação: 12 Anos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moneyball
https://globoplay.globo.com/o-homem-que-mudou-o-jogo/t/CqcPvKfQHX/
https://www.clarovideo.com/brasil/vcard/homeuser/O-Homem-Que-Mudou-O-Jogo/681475
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moneyball
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-195370/criticas-adorocinema/
https://globoplay.globo.com/rush-no-limite-da-emocao/t/chwc1Jk8BB/
https://www.primevideo.com/detail/amzn1.dv.gti.32b7336c-1121-95f8-8c64-816baa75f224?ie=UTF8&linkCode=xm2
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Shawshank_Redemption
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-11736/
https://br.hbogola.com/content/7e57dce5-4944-11ea-811a-0050569a010f
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dead_Poets_Society
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-5280/
https://www.netflix.com/title/426589
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Império do Sol – Professor Jota  
É um filme de 1987, do gênero drama, dirigido por Steven Spielberg e com roteiro 

baseado na autobiografia de J. G. Ballard. Jim Graham (Christian Bale) é um garoto 

de 11 anos de uma família inglesa que vive no Oriente. Jim tem um padrão de vida 

alto, mas de repente é separado de seus pais em virtude da China ser invadida pelo 

Japão. Isto o força a se defender e o obriga a crescer, tornando-se então um 

sobrevivente em um campo de concentração com rígidas regras. 

 

Fonte: Wikipedia e AdoroCinema 

Disponível Em: HBO GO              Indicação: Livre 

 

 

 

A rainha do Katwe – Professores Ligia Gonçalves e Eduardo  
É um filme dos géneros drama biográfico e esportivo, realizado por Mira Nair e 

escrito por William Wheeler, com base na obra The Queen of Katwe: A Story of Life, 

Chess, and One Extraordinary Girl’s Dream of Becoming a Grandmaster de Tim 

Crothers. Protagonizado por David Oyelowo, Lupita Nyong'o e Madina Nalwanga, o 

filme descreve a vida de Phiona Mutesi, uma xadrezista ugandesa nascida na cidade 

de Katwe, que se tornou uma Candidata a Mestre após seus desempenhos nas 

Olimpíadas de Xadrez. 

 

Fonte: Wikipedia  

Vendas Em: GooglePlay e ITunes     Indicação: 10 Anos 

 

 

Menina de Ouro - Professoras Ligia Gonçalves e Monica  
É um filme de 2004, do gênero drama, dirigido por Clint Eastwood com roteiro de 

Paul Haggis baseado em contos de F. X. Toole — pseudônimo do empresário de lutas 

Jerry Boyd. rankie Dunn (Clint Eastwood) passou a vida nos ringues, tendo agenciado 

e treinado grandes boxeadores. Maggie quer que Frankie a treine, mas ele não aceita 

treinar mulheres. Apesar da negativa de Frankie, Maggie decide treinar diariamente 

no ginásio. Ela recebe o apoio de Scrap, que a encoraja a seguir adiante. Vencido pela 

determinação de Maggie, Frankie enfim aceita ser seu treinador. 

 

Fonte: Wikipedia e AdoroCinema 

Aluguel Disponível Em: GooglePlay         Indicação: 16 Anos 

 

 Julius Caesar – Professor Umberto  
É um filme de 2002. Após a morte do ditador Sulla, César volta à Roma. Batalhas, 

guerras, paixões, assassinatos e traição marcaram a vida do imperador romano. 

General feroz. Este é Júlio César, um dos maiores líderes do mundo e símbolo do 

Império romano. Sua ascensão ao poder foi marcada por sacrifício, assassinato e 

traição. César tomou o controle de um vasto território, legiões premiadas de 

seguidores, colhendo inimigos e criando história. Esta é uma história de um homem 

notável que se tornou uma lenda inesquecível. 

 

Fonte: Filmow e Interfilmes 

Disponível Em: Prime Vídeo     Indicação: 13 Anos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_do_Sol_(filme)
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-3372/
https://br.hbogola.com/content/cc0a22e8-cbee-4e54-8ffc-31941d1e0c41
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queen_of_Katwe
https://play.google.com/store/movies/details/Rainha_de_Katwe_Legendado?gl=BR&hl=en&id=3wftwMgEXT8
https://itunes.apple.com/br/movie/queen-of-katwe/id1156290116?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Million_Dollar_Baby
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-56714/
https://play.google.com/store/movies/details/Menina_de_Ouro?gl=BR&hl=en&id=QwHmYtRCZo8
https://filmow.com/julio-cesar-t34217/
http://www.interfilmes.com/filme_22728_Julio.Cesar-(Julius.Caesar).html
https://www.primevideo.com/detail/amzn1.dv.gti.eab70003-952b-5fd1-6e9f-1ef1c6b7d882?ie=UTF8&linkCode=xm2
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Escritores da Liberdade - Sandra Boiago 
É um filme de drama lançado em 2007. Dirigido por Richard LaGravenese e produzido 

por Danny DeVito, Michael Shamberg e Stacey Sher, o filme é estrelado por Hilary 

Swank, Scott Glenn, Imelda Staunton e Patrick Dempsey e é inspirado no livro The 

Freedom Writers Diaries baseado nos relatos da professora Erin Gruwell e seus 

diversos alunos. O filme aborda os desafios da educação, em especial num contexto 

socioeconômico problemático, de constante tensão sobre preconceitos.  

 

Fonte: Wikipedia e AdoroCinema 

Aluguel disponível Em: GooglePlay e ITunes        Indicação: 12 Anos 

 

 

Aprendendo Skate em uma Zona de Guerra - Professora Ligia Gonçalves  
Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl)”, em português literal 

aprendendo a andar de skate em uma zona de guerra (se você é uma garota), ganhou 

a estatueta do Oscar na categoria Documentário curta-metragem. 

O filme de 40 minutos dirigido pela norte-americana Carol Dysinger mostrando o 

projeto social Skateistan do australiano Oliver Percovich no Afeganistão foi aclamado 

pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. 

 

Fonte: Wikipedia e AdoroCinema 

Trailler disponível Em: YouTube    Indicação: Não identificado 

 

 

Somos Marshall – Professor Leandro  
Os Marshalls, time de futebol da cidade de Huntington, está voltando de uma 

partida na Carolina do Norte quando o avião que transporta a equipe sofre um 

acidente trágico. Todos os 75 membros do time - incluindo a comissão técnica - 

morrem. A comunidade de Huntington permanece em luto até que um jovem 

treinador (McConaughey) e alguns sobreviventes do acidente farão de tudo para 

remontar o time. Baseado em fatos reais. 

 

Fonte: Filmow e AdoroCinema 

Disponível Em: GloboPlay             Indicação: 10 Anos 

 

 

Dúvida – Professora Marcia Miriam 
É um filme dramático lançado em 2008. O filme foi escrito e dirigido por John Patrick 

Shanley, tendo como atores principais Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman e Amy 

Adams. Em 1964, o carismático padre Flynn (Philip Seymour Hoffman) tenta acabar 

com os rígidos costumes da escola St. Nicholas. A diretora é a irmã Aloysius Beauvier 

(Meryl Streep), que acredita no poder do medo e da disciplina. Um dia a irmã James 

(Amy Adams) conta à diretora suas suspeitas sobre o padre Flynn, de que esteja 

dando atenção demais ao aluno recém admitido, Donald. É o suficiente para que a 

irmã Aloysius inicie uma cruzada moral contra o padre. 

 

Fonte: Wikipedia e AdoroCinema 

Aluguel disponível Em: Google Play     Indicação: 12 Anos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Freedom_Writers
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-60975/
https://play.google.com/store/movies/details/Escritores_da_Liberdade?gl=BR&hl=en&id=JY2DgqOrOw8
https://itunes.apple.com/br/movie/escritores-da-liberdade-legendado/id267966811?ign-mpt=uo%3D4
https://www.youtube.com/watch?v=HovWL_c4-VY&app=desktop
https://filmow.com/somos-marshall-t6263/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-116712/
https://globoplay.globo.com/somos-marshall/t/QYRHynGSBF/
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%BAvida_(filme)
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-128175/
https://play.google.com/store/movies/details/D%C3%BAvida?gl=BR&hl=en&id=Uq4UXKGE-Ss
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O Sétimo Selo – Professor Fernando Campos 
Após dez anos, um cavaleiro (Max Von Sydow) retorna das Cruzadas e encontra o 

país devastado pela peste negra. Sua fé em Deus é sensivelmente abalada e 

enquanto reflete sobre o significado da vida, a Morte (Bengt Ekerot) surge à sua 

frente querendo levá-lo, pois chegou sua hora. Objetivando ganhar tempo, 

convida-a para um jogo de xadrez que decidirá se ele parte com a Morte ou não. 

Tudo depende da sua vitória no jogo e a Morte concorda com o desafio, já que não 

perde nunca. 

 

Fonte: AdoroCinema 

Disponível Em: TeleCine Play        Indicação: 12 Anos 

 

 

Coach Carter – Professora Monica 
Baseado em fatos reais. O dono de uma loja de artigos esportivos, Ken Carter (Samuel L. 

Jackson), aceita ser o técnico de basquete de sua antiga escola. Para surpresa de muitos 

ele impõe um rígido regime, em que os alunos que queriam participar do time tinham de 

assinar um contrato que incluía um comportamento respeitoso, modo adequado de se 

vestir e ter boas notas em todas as matérias. A resistência inicial dos jovens acaba e o 

time sob o comando de Carter vai se tornando imbatível.  

 

Fonte: Wikipedia 

Disponível Em: Netflix                Indicação: 14 Anos 

 

 

Raça – Professora Ligia Gonçalves 
Cinebiografia de Jesse Owens (Stephan James), atleta negro americano que ganhou 

quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, superando 

corredores arianos em pleno regime nazista de Adolf Hitler. 

Baseado na incrível e verdadeira história de Jesse Owens. Raça é um filme 

envolvente, sobre coragem, determinação, tolerância e amizade. Um drama 

inspirador sobre a luta de um homem para tornar-se uma lenda olímpica.  

 

Fonte: YouTube e AdoroCinema 

Disponível Em: Netflix     Indicação: 12 Anos 

 

 

Estrelas Além do Tempo – Professor Adriano Paiva  
É um filme de drama biográfico de 2016, dirigido por Theodore Melfi, com roteiro de 

Allison Schroeder e do próprio diretor baseado no livro homônimo de Margot Lee 

Shetterly. Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputam a 

supremacia na corrida espacial ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana 

lida com uma profunda cisão racial, entre brancos e negros. Tal situação é refletida 

também na NASA, onde um grupo de funcionárias negras é obrigada a trabalhar a parte. 

É lá que estão Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) 

e Mary Jackson (Janelle Monáe). 

 

Fonte: Wikipedia e AdoroCinema 

Aluguel disponível Em: GooglePlay e ITunes               Indicação: Livre 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-548/
https://www.telecineplay.com.br/filme/O_S%C3%A9timo_Selo_8110
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coach_Carter
https://www.netflix.com/title/70019004
https://www.youtube.com/watch?v=S3OeFRd9QDs&app=desktop
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-211082/
https://www.netflix.com/title/80022604
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidden_Figures
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-219070/
https://play.google.com/store/movies/details/Estrelas_Al%C3%A9m_Do_Tempo_Legendado?gl=BR&hl=en&id=_WFkWsDFW70
https://itunes.apple.com/br/movie/hidden-figures/id1186448768?l=en
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O Jardineiro Fiel – Professora Luciana Marcondes  
É um romance de 2001 do autor britânico John le Carré. O romance conta a história 

de Justin Quayle, um diplomata britânico cuja esposa ativista é assassinada. 

Acreditando que há algo por trás do assassinato, ele procura descobrir a verdade e 

encontra uma conspiração internacional de corrupção burocrática e de dinheiro 

farmacêutico. O enredo foi vagamente baseado num caso da vida real ocorrido em 

Kano, na Nigéria. 

 

 

Fonte: Wikipedia  

Disponível Em: GloboPlay         Indicação: 14 Anos 

 

 

Invictus – Professor Eduardo 
É um filme de 2009 do gênero drama biográfico esportivo, dirigido por Clint Eastwood 

e estrelado por Morgan Freeman e Matt Damon. A história é baseada no livro Playing 

the Enemy: Nelson Mandela and the Game That Made a Nation de John Carlin e na 

conquista da Copa do Mundo de Rugby de 1995 pela Seleção Sul-Africana de Rugby, 

organizada no país após o desmantelamento do apartheid.  

 

Fonte: Wikipedia 

Aluguel disponível Em: Google Play e ITunes                    Indicação: Livre 

 

 

 

Meu Nome é Radio – Professor Fernando Campos e Professora Alcione  
A história verídica de Robert ‘Rádio’ Kennedy é para qualquer um que já teve um 

sonho e para todos que tiveram a coragem de lutar pelo que acreditam. Desfrute 

da jornada de Rádio de um homem que ninguém entendia a um treinador sem o 

qual ninguém poderia viver. Junto ao treinador Harold Jones, Rádio inspirou um 

time de futebol americano a se tornar campeão e uma cidade a abrir seu coração.  

 

Fonte: ITunes 

Vendas Em: ITunes e Google Play        Indicação: 12 Anos 

 

 

Um Sonho Possível – Professor Eduardo  
É um filme de drama biográfico e esporte, baseado no livro The Blind Side: Evolution 

of a Game de Michael Lewis, com roteiro e direção de John Lee Hancock. Michael Oher 

(Quinton Aaron) era um jovem negro, filho de uma mãe viciada e não tinha onde 

morar. Um dia ele foi avistado pela família de Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock), 

andando em direção ao estádio da escola para poder dormir longe da chuva. Michael 

não tinha ideia que aquele dia iria mudar para sempre a sua vida, tornando-se mais 

tarde um astro do futebol americano. 

 

Fonte: Wikipedia e AdoroCinema 

Disponível Em: HBO GO         Indicação: 10 Anos 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Constant_Gardener
https://globoplay.globo.com/o-jardineiro-fiel/t/v6C2cjwNgt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Invictus
https://play.google.com/store/movies/details/Invictus_LEG?gl=BR&hl=en&id=5w0fU5EZB5E
https://itunes.apple.com/br/movie/invictus-legendado/id460558841?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/br/movie/meu-nome-%C3%A9-r%C3%A1dio/id532934137?ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/br/movie/meu-nome-%C3%A9-r%C3%A1dio/id532934137?ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/movies/details/Meu_Nome_%C3%A9_R%C3%A1dio_LEG?gl=BR&hl=en&id=MAIjvdT-Bpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Um_Sonho_Poss%C3%ADvel
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-132048/
https://br.hbogola.com/content/13286065-fb65-4e80-866b-9f8f7863d0f7
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A Vida Secreta de Walter Mitty – Professora Paola Eschevarria 
É um filme de aventura, fantasia e comédia dramática dirigido e estrelado por Ben 

Stiller. Walter Mitty (Ben Stiller) é o responsável pelo departamento de fotografias 

da revista Life. Ao receber um pacote com negativos do importante fotógrafo Sean 

O'Connell (Sean Penn), ele percebe que está faltando uma foto. O problema é que 

se trata justamente da foto escolhida para ser a capa da última edição da revista. É 

quando, Walter, com o apoio de Cheryl (Kristen Wiig) é obrigado a embarcar em 

uma verdadeira aventura. 

 

Fonte: Wikipedia e AdoroCinema 

Disponível Em: ClaroVideo e  TeleCinePlay      Indicação: 10 Anos 

 

 

O PODER DE UM JOVEM – Professor Robson Margi  
É um filme de drama de 1992, baseado em um romance homônimo de 1989 escrito 

por Bryce Courtenay. Ambientado na África do Sul durante a 2ª Guerra Mundial, o 

filme centra-se sobre a vida de Peter Philip 'Peekay ou PK' Kenneth-Keith, um jovem 

inglês que se sublevou sob o apartheid, e suas relações conflituosas com um pianista 

alemão, um treinador de boxe coloured, e um interesse romântico em uma africâner.  

 

Fonte: Wikipedia  

 Disponível Em: Prime Vídeo      Indicação: 13 Anos 

 

 

Gran Torino – Prof Sergio  
É um filme de drama de 2008 dirigido, produzido e protagonizado por Clint Eastwood. 

Walt Kowalski (Clint Eastwood) é um inflexível veterano da Guerra da Coréia, agora 

aposentado. Sua vida é alterada quando passa a ter como vizinhos imigrantes hmong, 

vindos do Laos. Walt apenas deseja passar o tempo que lhe resta de vida. Até que Thao 

(Bee Vang), seu tímido vizinho adolescente, é obrigado por uma gangue a roubar o 

carro do veterano, um Gran Torino retirado da linha de montagem pelo próprio. 

 

Fonte: Wikipedia e AdoroCinema 

Aluguel disponível Em: Google Play e Microsoft       Indicação: 14 Anos 

 

 

 Crash: No limite – Prof Sergio 
É um filme de 2004, um drama dirigido por Paul Haggis. O filme fala de preconceito em 

vários segmentos e trata sobre tensões raciais e sociais em Los Angeles. Jean Cabot 

(Sandra Bullock) é a rica e mimada esposa de um promotor, em uma cidade ao sul da 

Califórnia. Ela tem seu carro de luxo roubado por dois assaltantes negros. O roubo 

culmina num acidente que acaba por aproximar habitantes de diversas origens étnicas 

e classes sociais de Los Angeles. 

 

Fonte: Wikipedia e AdoroCinema 

Aluguel disponível Em: Claro Vídeo       Indicação: 14 Anos 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Vida_Secreta_de_Walter_Mitty
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-206710/
https://www.clarovideo.com/brasil/vcard/homeuser/A-Vida-Secreta-de-Walter-Mitty/585540
https://www.telecineplay.com.br/filme/A_Vida_Secreta_De_Walter_Mitty_6773
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Power_of_One
https://www.primevideo.com/detail/amzn1.dv.gti.f0af4e16-040a-6444-b69d-f9ec96b94ac3?ie=UTF8&linkCode=xm2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gran_Torino
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-135063/
https://play.google.com/store/movies/details/Gran_Torino_LEG?gl=BR&hl=en&id=czpQmz7W8IE
https://www.microsoft.com/pt-br/p/gran-torino/8d6kgwzl5d9q?ct=movie&ranMID=42431&ranEAID=Hs39S7JJ7m0&ranSiteID=Hs39S7JJ7m0-U2Z8z24uDmEwqQoulL7Axg&epi=Hs39S7JJ7m0-U2Z8z24uDmEwqQoulL7Axg&irgwc=1&OCID=AID2000142_aff_7803_1243925&tduid=(ir__0qhpofjofkkfth2ekk0sohzjx32xnzw1leaafai200)(7803)(1243925)(Hs39S7JJ7m0-U2Z8z24uDmEwqQoulL7Axg)()&irclickid=_0qhpofjofkkfth2ekk0sohzjx32xnzw1leaafai200&activetab=pivot%3aoverviewtab
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crash_(2004)
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-54587/
https://www.clarovideo.com/brasil/vcard/homeuser/Crash-No-Limite/541589


                          Clique no logo para voltar ao início 

Gênio Indomável – Prof. Sergio 
É um filme de 1997, do gênero drama, dirigido por Gus Van Sant. Um jovem rebelde, 

que trabalha como funcionário da limpeza numa universidade de Boston, mas acaba 

se revelando um gênio em matemática ao resolver um teorema proposto pelo 

professor Lambeau a seus alunos. Mas depois de se meter em encrencas ele é preso. 

Por determinação legal, ele precisa fazer terapia e ter aulas de matemática com 

Lambeau. 

  

Fonte: Wikipedia 

Disponível Em: Netflix e Prime Vídeo       Indicação: 14 Anos 

 

 

O Óleo de Lorenzo – Professora Juliana  
Um garoto levava uma vida normal até que, quando tinha seis anos, estranhas coisas 

aconteceram, pois ele passou a ter diversos problemas de ordem mental que foram 

diagnosticados como ALD, uma doença extremamente rara que provoca uma incurável 

degeneração no cérebro, levando o paciente à morte em no máximo dois anos. Os pais 

do menino ficam frustrados com o fracasso dos médicos e a falta de medicamento para 

uma doença desta natureza. Assim, começam a estudar e a pesquisar sozinhos, na 

esperança de descobrir algo que possa deter o avanço da doença.  

Fonte: AdoroCinema 

Aluguel disponível Em: Claro Vídeo       Indicação: 13 Anos 

 

 

Lion – Professora Suzana  
Uma cena resume o clima geral de Lion (sem spoiler): Saroo (Dev Patel) e Lucy (Rooney 

Mara) estão se conhecendo. Pinta um clima, os dois começam a ficar próximos e, uma 

bela noite, na pista de dança de uma festa, eles finalmente se beijam. Rapidamente, a 

música animada do DJ dá lugar a uma trilha suave, de cordas, sentimental. Não há 

espaço para a diversão no filme. Você tem que se emocionar. 

 

Fonte: AdoroCinema 

Disponível Em: Netflix          Indicação: 12 Anos 

 

 

 

Maris: Cura Pela Yoga – Professora Suzana 
Aos 17 anos, Maris Degener é professora de yoga, escritora e sobrevivente. Depois de 

sofrer de ansiedade, depressão e anorexia nervosa com risco de vida, Maris encontra 

seu próprio caminho para a cura e a autoaceitação. Através do testemunho destemido 

e autêntico, da arte pessoal e da poesia, e de uma prática devota de yoga, ela viaja do 

desespero para a inspiração. 

 

 

Fonte: Filmow 

Disponível Em: Netflix          Indicação: 12 Anos 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Good_Will_Hunting
https://www.netflix.com/title/17405997
https://www.primevideo.com/detail/amzn1.dv.gti.16abddb6-6332-8874-2b0e-5e89f629b64e?ie=UTF8&linkCode=xm2
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-35570/
https://www.clarovideo.com/brasil/vcard/homeuser/O-Oleo-de-Lorenzo/539748
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-229070/criticas-adorocinema/
https://www.netflix.com/title/80108447
https://filmow.com/maris-cura-pela-ioga-t274462/
https://www.netflix.com/title/80210602


Clique no logo para voltar ao início                       

Uma beleza Fantástica – Professoras Suzana e Alcione  
Sonhando em um dia ser uma respeita escritora de contos infantis, a jovem Bella 

Brown (Jessica Brown Findlay) vai cruzar com alguém que representa o oposto do 

que pretende ser: um velho rabugento, viúvo e de poucos amigos. Incrivelmente, ela 

vai criar um forte laço de amizade com ele, iniciando uma relação curiosa e 

inspiradora.  

 

 

Fonte: Wikipedia e AdoroCinema 

Disponível Em: Netflix                Indicação: Livre 

 

 

Como estrelas na terra – Professora Suzana – Netflix  
É um filme indiano de 2007, dos gêneros infantil e comédia dramática. O jovem Ishaan 

tem muita dificuldade para se concentrar nos estudos, e mal consegue escrever o 

alfabeto. 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. 

 

Fonte: Wikipedia e AdoroCinema 

Disponível Em: Netflix          Indicação: 10 Anos 

 

 

Marry Shelley – Professora Suzana 
 

A história do romance entre o carismático poeta Percy Shelley e Mary 

Wollstonecraft, uma jovem de 17 anos que viria a se tornar a aclamada escritora 

Mary Shelley. 

 

 

Fonte: AdoroCinema 

Disponível Em: Netflix GloboPlay           Indicação: 14 Anos 

 

 

Intocáveis – Professora Cécile  
É um filme de 2011, dos gêneros drama, comédia e cinebiografia, escrito e realizado 

por Olivier Nakache e Éric Toledano, com François Cluzet e Omar Sy nos principais 

papéis. O filme aborda a relação de um multimilionário tetraplégico e do seu peculiar 

auxiliar de enfermagem, baseado no livro autobiográfico de Philippe Pozzo di Borgo, 

Le Second souffle, por sua vez inspirado em histórias reais. 

 

Fonte: Wikipedia 

Disponível Em: Trailer          Indicação: 14 Anos 

 

 

 

 

 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-174696/
https://www.netflix.com/title/80115116
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taare_Zameen_Par
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-147116/
https://www.netflix.com/title/70087087
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-230645/
https://www.netflix.com/title/80224466
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intouchables
https://www.youtube.com/watch?v=FpwuGtn8aGA


                          Clique no logo para voltar ao início 

A Escalada - Professora Cécile 
É um filme de comédia de aventura francês de 2017, dirigido por Ludovic Bernard, 

que conta a história da vida real de Nadir Dendoune.  Um jovem sem experiência em 

montanhismo decide escalar o Monte Everest para mostrar a uma mulher que ele 

faria qualquer coisa por ela. 

 

 

Fonte: Wikipedia e Cineplayers 

Disponível Em: Netflix         Indicação: 14 Anos 

 

 

 

O ano em que meus pais saíram de férias – Professor Darci  
Mauro (Michel Joelsas) é um garoto mineiro de 12 anos, que adora futebol e jogo de 

botão. Um dia, sua vida muda completamente, já que seus pais saem de férias de 

forma inesperada e sem motivo aparente para ele. Na verdade, os pais de Mauro 

foram obrigados a fugir da perseguição política, tendo que deixá-lo com o avô paterno 

(Paulo Autran).  

 

Fonte: AdoroCinema  

Aluguel Disponível Em: ITunes e Google Play      Indicação: 10 Anos 

 

 

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças - Professora Cécile  
Joel (Jim Carrey) e Clementine (Kate Winslet) formavam um casal que durante anos 

tentaram fazer com que o relacionamento desse certo. Desiludida com o fracasso, 

Clementine decide esquecer Joel para sempre e, para tanto, aceita se submeter a um 

tratamento experimental, que retira de sua memória os momentos vividos com ele. 

Após saber de sua atitude Joel entra em depressão, frustrado por ainda estar 

apaixonado por alguém que quer esquecê-lo. Decidido a superar a questão, Joel 

também se submete ao tratamento experimental.  

 

Fonte: AdoroCinema 

Disponível Em: Netflix e PrimeVídeo       Indicação: 14 Anos 

 

 

3 Idiotas – Professor Fernando Campos 
Dois amigos, Farhan e Raju, embarcam em uma jornada em busca de seu amigo 

desaparecido, Rancho. 

Em meio a viagem eles perpassam por uma trajetória através do tempo e da história do 

amigo que possui um jeito único e que os inspirou a viver sem preocupações com muita 

criatividade. 

 

Fonte: AdoroCinema 

Disponível Em: Mubi            Indicação: 12 Anos 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Climb_(2017_film)
https://cineplayers.com/filmes/a-escalada-2017
https://www.netflix.com/title/80194671
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-128289/
https://itunes.apple.com/br/movie/o-ano-em-que-meus-pais-sa%C3%ADram-de-f%C3%A9rias/id552123132?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/movies/details/O_Ano_Em_Que_Meus_Pais_Sa%C3%ADram_de_F%C3%A9rias?gl=BR&hl=en&id=3ud4mAmlvNU
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-40191/
https://www.netflix.com/title/60034545
https://www.primevideo.com/detail/amzn1.dv.gti.c8b04b03-dd42-5062-d927-98699d596beb?ie=UTF8&linkCode=xm2
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-176535/
https://mubi.com/films/3-idiots


Clique no logo para voltar ao início                       

Toc Toc – Professor Danilo  
É um filme de comédia espanhol do diretor Vicente Villanueva. É a adaptação 

cinematográfica de uma peça francesa de Laurent Baffie. Quando um médico se atrasa 

para embarcar em um voo no aeroporto, um grupo de pacientes com transtorno 

obsessivo compulsivo (TOC) precisa suportar as peculiaridades excêntricas um do 

outro, enquanto espera a chegada do doutor. 

 

Fonte: Wikipedia e AdoroCinema 

Disponível Em: Netflix          Indicação: 14 Anos 

 

 

 

Durante a Tormenta – Professor Danilo  
É um filme espanhol de suspense, drama e ficção científica de 2018. Uma inusitada 

interferência entre duas épocas diferentes faz com que Vera (Adriana Ugarte), uma 

mulher casada e feliz, salve a vida de um menino que morou em sua casa há 25 anos. O 

ato de bondade distorce a realidade e Vera acorda em uma realidade totalmente 

diferente, onde sua filha nunca nasceu e ela nunca conheceu seu marido. 

 

Fonte: Wikipédia e AdoroCinema 

Disponível Em: Netflix            Indicação: 16 Anos  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Toc_Toc
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-250173/
https://www.netflix.com/title/80233962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Durante_la_tormenta
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-268235/
https://www.netflix.com/title/80991158

