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                                                      PROJETO BULLYING 

 

 Assista o filme “Extraordinário” e depois responda as 
questões. 

O filme “Extraordinário” consegue 

abordar temas delicados com leveza 

Com cenas leves e, até mesmo, cômicas, a 

história consegue tratar de temas complexos, 

sem entrar em uma atmosfera melodramática. 

Com a impecável atuação de Jacob Tremblay 

(Auggie), Julia Roberts (mãe), Owen Wilson 

(pai) e Isabela Vidovic (irmã), o filme diverte e 

emociona adultos e pequenos, 

abordando temas como superação, bullying, 

preconceito e família. 

O filme possibilita o diálogo sobre 

bullying 

O tema central que guia o enredo do filme 

Extraordinário, é o bullying sofrido por Auggie 

quando ele passa a frequentar a escola e a conviver com outras crianças. No 

entanto, a história não retrata isso de forma pesada, possibilitando uma 

reflexão sobre o tema, até mesmo, entre os próprios agressores. Essa é 

uma ótima oportunidade de introduzir o assunto e conversar com seu pequeno 

sobre preconceito e ensiná-lo a respeitar as diferenças. 

http://leiturinha.com.br/blog/precisamos-falar-sobre-bullying/
http://leiturinha.com.br/blog/respeitar-as-diferencas/


 

Trabalhando com o filme Extraordinário 

Após assistir o filme “Extraordinário” responda todas as questões abaixo! 

1-Identifique as personagens principais do filme. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2- August Pulmman entrou na escola com 10 anos. Por que isso aconteceu? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3-  Qual a razão de Auggie dizer que gostaria que todos os dias fossem Halloween? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4- Qual a parte do filme que você mais gostou? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5- O que você sabe sobre Bullying? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6- Você já sofreu ou viu alguém sofrer preconceito ou bullying na escola? Conte como 

foi, não precisa citar nomes, só contar o ocorrido. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7- Que lição você aprendeu com o filme? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8- O que você diria a uma pessoa que comete bullying? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
  
 
          

    Devemos aprender a respeitar  

              as diferenças! 


