
A SociedAde 
SecretA de 
Souptown 



32

“Faremos tudo ao nosso alcance pra resolver 
todas as nossas aventuras. Não importa o quão 
difíceis, mortais ou perigosas elas possam ser.”
A partir deste juramento, feito na criação da 
Sociedade Secreta, as crianças enfrentam 
bravamente todos os desafios para vencerem o 
mal, salvarem os adultos e fazerem com que sua 
cidade recupere a tranquilidade.

O que começa como uma brincadeira de 
“encontrar um tesouro”, inventada por 
um velho cientista, transforma-se 
em uma questão de vida ou 
morte para os habitantes de 
Souptown.

Ver adultos transformados 
em crianças e os 
pequenos transformados 
em heróis é um fantástico 
exercício de imaginação. A 
partir desta ideia, podemos 
convidar nossos alunos para 
uma reflexão a respeito de como 
eles são tratados pelos “grandes”, e 
no quanto os adultos confiam e acreditam 
neles e em sua capacidade de solucionar 
problemas.

curioSidAdeS:
1. “Sociedade Secreta de Souptown” é um filme 
de aventura, passado em um bairro com este 
nome, que quer dizer Cidade das Sopas (Supilinn 
em estoniano).
2. Este bairro fica em Tartu, uma cidade de 
veraneio na Estônia, um país distante e pouco 
conhecido.
3. Em Supilinn as ruas têm nome de sopas: 
Herne (ervilha), Kartul (batata), Oa (feijão), etc.
4. O filme foi eleito como o melhor filme infantil, 
no Festival de Zurique, na Suíça.
5. Em Tartu acontece a maior maratona de patins 
da Europa. Além da maratona de
10km, acontece a Tartu Inline Sprint, uma corrida 
de patins para crianças.
6. A Estônia tem a maior coleção de canções 
folclóricas do planeta, contando com um total de 
133 mil músicas.
7. Os estonianos simplesmente adoram 
balanços, tanto que inventaram uma espécie de 
esporte maluco chamado “kiiking”, que permite 
que as pessoas possam dar voltas de 360° no 
brinquedo.

A SociedAde SecretA 
de Souptown

SugeStõeS 
de AtividAdeS 
decorrenteS 

dA viSitA Ao 
FeStivAl

A hiStóriA:
Em pleno Festival de 
Verão da cidade, Mari 
e seus amigos notam 
algo estranho: todos os 
adultos estão agindo como 
crianças! Eles vão correndo 

pedir ajuda para o avô de Mari e recebem um 
caderno antigo que pode conter pistas para o 
antídoto contra a epidemia misteriosa que está 
afligindo a cidade. 

Com apenas 48 horas para reverter a situação 
– e com uma misteriosa pessoa mascarada em 
seu encalço –, a Sociedade Secreta sai em sua 
missão mais importante.

o que deve Ser 
obServAdo:
Quem aparece no filme.
Como são os personagens.
Onde ele é passado. 
Por que tudo aconteceu.
Se isso poderia acontecer na vida real.
Como o filme foi feito. 

 
Antes 

de 
Assistir
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enSino FundAmentAl – 
AnoS iniciAiS 

integrAção curriculAr

As atividades sugeridas oferecem a possibilidade 
de integração com as seguintes competências 
específicas do Ensino Fundamental, 
estabelecidas pelo MEC nas Bases Nacionais 
Comuns Curriculares.

lÍnguA portugueSA

• Valorizar a escrita como bem cultural da 
humanidade.
• Empregar, nas interações sociais, a variedade 
e o estilo de linguagem adequado à situação 
comunicativa, ao interlocutor e ao gênero textual.
• Analisar argumentos e opiniões manifestados 
em interações sociais e nos meios de 
comunicação, posicionando-se criticamente em 
relação a conteúdos discriminatórios que ferem 
direitos humanos e ambientais.
• Reconhecer o texto como lugar de manifestação 
de valores e ideologias.

Arte

• Experienciar a ludicidade, a percepção, a 
expressividade e a imaginação, ressignificando 
espaços da escola e de fora dela no âmbito da 
arte.
• Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e 
o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.
• Analisar e valorizar o patrimônio artístico 
nacional e internacional, material e imaterial, com 
suas histórias e diferentes visões de mundo.

educAção FÍSicA

• Utilizar, desfrutar e apreciar diferentes 
brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, 
esportes, lutas e práticas corporais de aventura, 
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

mAtemÁticA

• Identificar os conhecimentos matemáticos como 
meios para compreender e atuar no mundo, 
reconhecendo também que a Matemática, 

independentemente de suas aplicações práticas, 
favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, 
do espírito de investigação e da capacidade de 
produzir argumentos convincentes.
• Fazer observações sistemáticas de aspectos 
quantitativos e qualitativos presentes nas 
práticas sociais e culturais, de modo a investigar, 
organizar, representar e comunicar informações 
relevantes, para interpretá-las e avaliá-las 
crítica e eticamente, produzindo argumentos 
convincentes.
• Agir individual ou cooperativamente com 
autonomia, responsabilidade e flexibilidade, 
no desenvolvimento e/ou discussão de 
projetos, que abordem, sobretudo, questões 
de urgência social, com base em princípios 
éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, 
valorizando a diversidade de opiniões.
• Interagir com seus pares de forma cooperativa, 
trabalhando coletivamente no planejamento e 
desenvolvimento de pesquisas para responder 
a questionamentos e na busca de soluções 
para problemas, de modo a identificar aspectos 
consensuais ou não na discussão de uma 
determinada questão, respeitando o modo de 
pensar dos colegas e aprendendo com eles.

ciÊnciAS dA nAtureZA

• Compreender conceitos fundamentais e 
estruturas explicativas das Ciências da Natureza, 
bem como dominar processos, práticas e 
procedimentos da investigação científica, de 
modo a sentir segurança no debate de questões 
científicas, tecnológicas e socioambientais e do 
mundo do trabalho.
• Compreender conceitos fundamentais e 
estruturas explicativas das Ciências da Natureza, 
bem como dominar processos, práticas e 
procedimentos da investigação científica, de 
modo a sentir segurança no debate de questões 
científicas, tecnológicas e socioambientais e do 
mundo do trabalho.
• Analisar, compreender e explicar características, 
fenômenos e processos relativos ao mundo 
natural, tecnológico e social, como também 
às relações que se estabelecem entre eles, 
exercitando a curiosidade para fazer perguntas e 
buscar respostas.

ciÊnciAS humAnAS

• Identificar, comparar e explicar a intervenção 
do ser humano na natureza e na sociedade, 
propondo ideias e ações que contribuam para a 
transformação espacial, social e cultural.
• Compreender os conceitos históricos e 
geográficos para explicar e analisar situações do 
cotidiano e problemas mais complexos do mundo 
contemporâneo e propor soluções.
• Reconhecer e fazer uso das linguagens 
cartográfica, gráfica e iconográfica e de 
diferentes gêneros textuais no desenvolvimento 
do raciocínio espaço-temporal relacionado 
a localização, distância, direção, duração, 
simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

geogrAFiA

• Desenvolver o pensamento espacial, 
exercitando a leitura e produção de 
representações diversas (mapas temáticos, 
mapas mentais, croquis e percursos) e a 
utilização de geotecnologias para a resolução 
de problemas que envolvam informações 
geográficas.
• Desenvolver e utilizar processos, práticas 
e procedimentos de investigação para 
compreender o mundo natural, social, 
econômico, político e o meio técnico-científico e 
informacional, avaliar ações e propor perguntas 
e soluções para questões que requerem 
conhecimentos científicos da Geografia.

hiStóriA

• Estabelecer relações entre sujeitos e entre 
sujeitos e objetos, e seus significados em 
diferentes contextos, sociedades e épocas.

AtividAdeS:

1. 
Exiba o trailer do filme para relembrar cenas e 
personagens, saber quais os momentos mais 

emocionantes e personagens favoritos.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=VYUBSmg40aw

2.
Apresente as imagens de cenas do filme, 
relembrando os membros da Sociedade Secreta. 
Alguém lembra os seus nomes? Como eles 
eram? Quem era gago? Quem era o desconfiado 
e que achava tudo uma bobagem? Distribua uma 
lista de adjetivos para que identifiquem quais 
deles combinam com cada um. 
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Nomes: Mari, Sadu, Olav e Anton

3. 
Ainda a respeito da turma de investigadores, 
pergunte qual o personagem favorito e o porquê 
da escolha. 
Alguém se achou parecido com alguma das 
crianças ou conhece alguém com aquelas 
características?

4. 
Peça que escrevam um texto sobre o grupo de 
crianças e ilustrem.
Depois monte um painel com as fotos e a 
descrição de cada personagem e os textos 
criados pelos alunos.

5. 
Pergunte se as crianças repararam nas músicas 
que tocam no filme. Explique a importância 
da trilha sonora e acesse a página abaixo, 
apresentando alguns trechos da trilha para que 
tentem identificar qual a ação correspondente.
https://soundcloud.com/liinakullerkupp/sets/
supilinna-salaselts 

trilhas sonoras cinematográficas

As trilhas sonoras para cinema normalmente 
incluem a música instrumental composta para o 
filme e as canções que nele se ouvem.

música do filme

A música do filme está em harmonia com o 
diálogo e a imagem, estabelecendo o seu 
tom. Independentemente de ser clássica, jazz, 
eletrônica ou qualquer outro gênero, todo o 
material musical expressamente composto ou 
exibido num filme pode ser definido como a 
música do filme.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_sonora 

6. 
Fale sobre o lugar onde o filme é passado, um 
país chamado Estônia. Alguém já ouviu falar? 
Como será a Estônia?

A República da Estônia (Eesti Vabariik, em 
estoniano) é um pequeno país no nordeste da 
Europa, que constitui uma das três repúblicas 
bálticas, e tem limites com o mar Báltico, a oeste 
e a norte, com a Rússia a leste, com a Letônia ao 
sul e o Golfo de Riga a sudoeste. Seu território 
possui uma área total de 45.227km², tamanho 
um pouco maior que o do estado do Rio de 
Janeiro. Com uma população de cerca de 2 
milhões e 10 mil habitantes, a principal cidade e 
capital da Estônia é Tallinn, com cerca de 400 mil 
habitantes. Como membro da União Europeia, 
a moeda do país é o euro, e a língua oficial é o 
estoniano.
Os estonianos são um dos povos de mais longa 
presença na Europa, tendo ocupado a área do 
Mar Báltico nos últimos 5.000 anos. Até o século 
XIII, formavam uma nação independente, que 

acabou conquistada pela Alemanha, Dinamarca, 
Polônia, Suécia, e, finalmente, Rússia, cuja 
vitória sobre a Suécia em 1721 resultou no 
Tratado de Paz de Uusikaupunki, que garantiu o 
controle russo sob a moderna Estônia.

Fonte: http://www.infoescola.com/europa/estonia/ 

Com respeito ao clima, como você já deve ter 
imaginado, os invernos de lá não são para 
os fracos, com temperaturas médias que 
rondam os – 10°C. Na primavera e no outono, 
as temperaturas são mais amenas e ocorrem 
poucas chuvas, e, no verão, os termômetros 
sobem um pouco, marcando, em média, 16°C. 
Ao longo do ano, a temperatura média fica entre 
4,3°C e 6,5°C, ou seja, o clima não é lá muito 
cálido, assim, caso você vá para lá, não se 
esqueça dos agasalhos.
Depois de sete séculos de ocupação russa, 
alemã, sueca, polonesa e dinamarquesa — sem 
falar das invasões dos vikings antes do século 13 
—, a Estônia primeiro se tornou independente em 
1918 e, depois de ser anexada à União Soviética, 
em 1940, reconquistou sua independência em 
1991, após uma revolução não violenta que 
derrubou uma ocupação inicialmente agressiva.
Em 2004, o país se tornou membro da União 
Europeia e da OTAN e, desde então, uma das 
nações “ex-comunistas” mais prósperas da 
Europa, sendo governada através de um sistema 
liberal e transparente. E, voltando ao passado, 
evidentemente, todos esses séculos de ocupação 
contribuíram para enriquecer a cultura e moldar a 
arquitetura estoniana.
Tallinn, além de ser a capital e a cidade mais 
populosa do país — com 400 mil habitantes —, 
graças ao seu famoso centro antigo, figura entre 
os sítios listados pela UNESCO como Patrimônio 
Mundial da Humanidade. Nessa área da cidade, 
os turistas podem passear por ruelas estreitas 
de pedra enquanto contemplam residências, 
armazéns, celeiros, igrejas e outros edifícios 
medievais, sendo que muitos deles foram 
construídos no século 11.
O mais incrível é que a maioria dessas 
construções foi mantida em sua forma original. 
Isso porque, com o objetivo de defender a cidade 
ao longo da História, boa parte das estruturas 
foi edificada com o uso de pedras em vez de 

madeira, o que contribuiu para evitar danos por 
meio de incêndios e outros incidentes. Além 
disso, a cidade nunca passou por grandes 
reformas nem foi reconstruída, portanto, não é à 
toa que ela é conhecida como “Pérola Medieval 
da Europa”.

curiosidades:

• Desde março de 2007, as eleições 
parlamentares acontecem através de votos que 
podem ser feitos pela internet;
• O sistema de transporte público na capital 
do país é gratuito para todos os residentes da 
cidade;
• A Estônia é o país menos religioso do mundo, 
com apenas 14% da população alegando seguir 
algum tipo de crença;
• Quase 50% de todo o território é coberto por 
florestas;
• O país apresenta o maior índice de crateras 
criadas por meteoritos do mundo;
• Reza a lenda que o marzipã, um famoso — e 
delicioso — doce feito à base de amêndoas, foi 
criado na Estônia;
• A primeira árvore de natal da História foi 
montada na praça Raekoja, no centro antigo de 
Tallin, no ano de 1441;
• Os estonianos são responsáveis pela invenção 
do antigo Kazaa — lembra dele? —, do Hotmail e 
do Skype;
• Devido aos longos e escuros invernos, 
pedestres e ciclistas são obrigados por lei a usar 
refletores de segurança enquanto caminham ou 
pedalam pelas ruas do país;
• Um novo programa estudantil prevê que 
crianças comecem a aprender noções de 
programação já durante o primeiro ciclo do 
ensino fundamental;
• Todas as escolas do país contam com conexão 
à internet.

Fonte: https://www.megacurioso.com.br/proxima-parada 
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7. 
O filme começa com as crianças tentando achar 
um anel através das pistas que o avô de Mari 
espalha por diversos locais. Para isso, eles 
precisam entender e adivinhar as dicas que o avô 
escreve em cada mensagem. 
Pergunte se gostam de adivinhações e proponha 
um desafio. Entregue um papel com uma 
adivinhação para cada criança, estabelecendo 
um prazo para que tragam a resposta correta. 
Avise que podem pedir ajuda de outras pessoas 
ou usar qualquer método para descobrir.

A adivinha é um tipo de brincadeira na qual o 
objeto, ideia, fato ou ser é exposto de forma 
figurada para dificultar sua descoberta. Assim, 
a construção de uma adivinha requer jogos de 
palavras e associações semânticas ambíguas. 
Você é bom em adivinhas? Tente decifrá-las 
agora mesmo!

O que está no meio do ovo? (A letra v)
O que é que todos têm dois, você tem um e eu 
não tenho nenhum? (A letra o)
 O que é que tem capa, mas não é super-
homem, tem folha, mas não é árvore, tem orelha, 
mas não é gente? (O livro)
O que é que tem 8 letras e tirando a metade 
ainda fica 8? (A palavra biscoito)
Como dizer os cinco dias da semana sem falar 
segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-
feira e sexta-feira?(Ontem, antes de ontem, hoje, 
amanhã e depois de amanhã)
Qual a palavra de 7 letras que, se tirarmos 5, 
ficam 11? (É a palavra “ABACAXI”. Se tirarmos 
“abaca”, fica o “XI” onze, em números romanos).
Qual é a parte do corpo que, perdendo uma letra, 
fica leve? (A perna. Se tirar o “r”, fica “PENA”).
Qual é a parte do corpo que, se você tirar uma 
letra, fica vazia? (A boca. Se tirar o “b”, fica 
“OCA”).
O gafanhoto traz na frente e a pulga traz atrás? 
(A sílaba “GA”).
Está no início da rua, no fim do mar e no meio da 
cara? A letra “R”.

Todas as mães têm, sem ele não tem pão.Some 
no inverno, aparece no verão. (O til).
Qual animal que come com o rabo? (Todos, pois 
não podem tirar o rabo para comer).
Qual é a manga que nunca amadurece? (A 
manga da camisa)
Onde os reis da Inglaterra são coroados? (Na 
cabeça)
Qual a diferença entre a água e o médico? (A 
água mata a secura, e o médico, se cura, não 
mata).
O que a formiga tem maior que o boi? (O nome)
O que é que faz o mês de maio ficar maior? (A 
letra R)
O que se vê tanto na luz como no escuro? (A 
letra U)
Onde a felicidade sempre pode ser encontrada? 
(No dicionário)
Que palavra de quatro sílabas contém todas as 
letras? (A palavra “alfabeto”)
O que é que é surdo e mudo, mas conta tudo? (O 
livro)
O que é o que é que sempre se quebra quando 
se fala? (O segredo)
Ele é magro pra chuchu, tem dentes, mas nunca 
come e, mesmo sem ter dinheiro, dá comida a 
quem tem fome? (O garfo)
Passa a vida na janela e, mesmo dentro de casa, 
está fora dela? (O botão)
É feito para andar e não anda? (A rua)
Dá muitas voltas e não sai do lugar? (O relógio)
O que é o que é que sobe quando a chuva 
desce? (O guarda-chuva)
Que tem mais de 45 cabeças, mas não sabe 
pensar? (Uma caixa de fósforos)
Que enche uma casa, mas não enche uma das 
mãos? (Um botão)
Qual a única pedra que fica em cima da água? (A 
pedra de gelo)
Anda com os pés na cabeça? (O piolho)
Corre a casa inteira e depois vai dormir num 
canto? (A vassoura)
Tem pernas, mas não anda. Tem braço, mas não 
abraça? (A cadeira)
Fica cheio durante o dia e vazio à noite. (O 

sapato)
Quando estamos em pé, ele está deitado. Mas 
quando estamos deitados, ele está em pé. (O pé)
Tenho cauda, mas não sou cão. Não tenho asas 
e sei voar. Se me largam, eu não subo. Saio ao 
vento para brincar. (A pipa)

Fontes:http://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/
adivinhas.htm 

http://www.soportugues.com.br/secoes/portuguesinho/
oque.php 

8. 
Proponha uma brincadeira semelhante a que 
Mari faz com o avô. Divida a turma em dois 
grupos. Cada grupo vai preparar as pistas para 
que o outro encontre.

Combine qual objeto deverá ser procurado, os 
limites da área onde acontecerá a investigação, 
a quantidade de pistas a serem criadas. Lembre 
que as pistas não deverão ser explícitas, no 
lugar de refeitório deve-se dizer algo como lugar 
onde os vegetais se transformam por exemplo. 
Pode-se colocar iniciais de nomes de pessoas 
conhecidas, como lugar onde a A... trabalha, 
contar passos, por exemplo: a 20 passos da 
entrada e estabelecer direções como a esquerda, 
direita etc.
Providencie para que os grupos trabalhem em 
sigilo.

9. 
O pai de Mari é professor de balé e coreógrafo. 
Pergunte se sabem o significado desta profissão 
e se já assistiram a algum espetáculo de balé. A 
seguir, forneça algumas informações e pergunte 
se não gostariam de ver um vídeo que mostre um 
balé acontecendo. Ofereça algumas opções para 
que escolham e, antes de assistir, conte o enredo 
do que vai ser apresentado, Se preciso, pause 
a exibição para comentários e observações. Isto 
manterá a turma interessada.

coreógrafo:

O coreógrafo é o profissional inventivo que 
cria movimentos de dança para balé clássico – 
campo no qual os deslocamentos dos bailarinos 
são mais paradigmáticos –, balé moderno 
– caracterizado por movimentações mais 
fluidas – e dança contemporânea – a qual está 
praticamente liberta de evoluções rítmicas.
Este profissional exprime, por meio da 
dança e de gestos corporais, seus sonhos e 
ideais, narrando suas histórias em conjunto 
com a música. Ele elabora movimentos em 
cena e desenvolve tanto musicais quanto 
representações coreográficas. A coreografia é o 
ofício de produzir sequências de movimentos que 
no final resultam em uma dança.
Normalmente o coreógrafo também atua como 
docente de dança, mas enquanto o orientador 
transmite a seus alunos distintas modalidades 
de danças já estabelecidas e conhecidas, o 
especialista em coreografia cria movimentos, 
renova o acervo de passos e gestos corporais. 
Posteriormente, o especialista os ensina aos 
interessados em aprender a dançar, mesclando 
movimentos antigos com outros que ele inventa.
O bom profissional deve ter excelente 
capacidade de memorização visual, o dom de 
obedecer a regras e normas, cadência rítmica e 
apurada suscetibilidade artística. Ele necessita 
de muita criatividade, para assim elaborar 
distintos meios de interpretar uma mesma 
coreografia, conforme os recursos técnicos 
disponíveis e a escolha do corpo de dança.

Fonte: http://www.infoescola.com/profissoes/coreografo/ 

balé clássico

O balé clássico é o mais metódico entre todos os 
estilos de balé e também é o que mais adere às 
técnicas de balé tradicionais. Existem algumas 
variações em relação à área de origem deste 
gênero, entre elas, o balé russo, francês, italiano 
e dinamarquês. 

As primeiras sapatilhas de balé tinham as 
pontas terrivelmente pesadas para permitir que 
a bailarina ficasse na ponta dos pés facilmente e 
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aparentasse leveza. Mais tarde, ela foi convertida 
na atual constituição, onde uma “caixa” abriga a 
ponta dos pés da bailarina e lhe dá suporte para 
manter o equilíbrio. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%A9 

Videos:

O Lago do Cisnes: 

https://www.youtube.com/watch?v=-gApOfm4qd0 

A Morte do Cisne:

https://www.youtube.com/watch?v=0m-vFsL_nLc 

Encenada em quatro atos, a peça conta a história 
da princesa Odette, uma jovem aprisionada no 
corpo de um cisne pelo feiticeiro Von Rothbart. 
Vivendo no entorno de um lago formado pelas 
lágrimas de sua mãe, durante o dia, Odette 
se mantém em condição animal, se revelando 
humana somente por algumas horas da noite. 
Para se libertar dessa condição, ela precisa 
que um jovem admirador virgem lhe declare 
amor e fidelidade. E, caso seja traída, Odette 
permanecerá para sempre como cisne.

Fonte: http://blog.mundodanca.com.br/2016/06/23/ballet-
classico-conheca-o-fascinante-o-lago-dos-cisnes/ 

Coppélia – A dança das horas 

https://www.youtube.com/watch?v=ryFyVpqbqGQ

Swanilda é uma bela jovem que vê seu 
namorado Franz cair de amores por “Coppélia”, 
uma boneca construída pelo estranho 
dr.Coppelius. Para dar vida à criação, Coppelius 
quer usar a alma de Franz aproveitando-se de 
sua atração por Coppélia. Mas o plano diabólico 
é desfeito por Swanilda, quando se coloca no 
lugar da boneca e salva seu amado.

Fonte:http://balletemais.blogspot.com.br/2012/09/coppelia.
html 

O Quebra-Nozes

https://www.youtube.com/watch?v=gFLXFFrE0Yk

Tudo começa numa festa de Natal na casa da 
família Stahlbaum.
Os filhos, Clara e Fritz, esperam pelos 
convidados que logo se entusiasmam com a 
entrega dos presentes e as danças natalinas. 

De repente, uma figura misteriosa chega para 
a festa: Drosselmeyer, o mágico, padrinho de 
Clara, juntamente com o seu sobrinho.

Fonte: http://www.pesnochao.org.br/quebranozes/enredo.
htm 

balé moderno

A dança moderna começou no século XX e 
surgiu como forma de expressar o sentimento 
das pessoas que queriam desvincular-se das 
danças clássicas. Esse tipo de dança busca 
trabalhar com movimentos parecidos com o 
cotidiano da vida contemporânea. Os principais 
nomes da dança moderna foram Émile Jaques-
Dalcroze, François Delsarte, Isadora Duncan, 
Ruth St. Denis e Rudolf von Laban. Émile 
Jaques-Dalcroze criou um sistema chamado 
eurritmia, em que os movimentos corporais 
eram transformados em uma espécie de 
ginástica. Nesse estilo de dança, o dançarino 
tem a opção de se expressar de uma maneira 
mais livre e atual. Trabalha com o ritmo, 
dinamismo, movimentos inspirados na natureza e 
espontaneidade.
No Brasil, a dança moderna começou a ser mais 
divulgada após a Segunda Guerra Mundial, 
quando os artistas abandonaram o estilo mais 
clássico e propuseram novas formas. 

Fonte: http://tipos-de-danca.info/estilos-de-danca.html  

Videos:

Parabelo: 

https://www.youtube.com/watch?v=e0UEsriM35I

21 – Grupo Corpo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2rMP7M9qMJI

Carmina Burana: 

https://www.youtube.com/watch?v=CEUuWAMcmz8

10.  
Mari estraga o espetáculo de balé do pai quando 
cai do alto do palco. Ele então fala para o crítico 
e tenta disfarçar o que aconteceu dizendo que 
faz parte do espetáculo. O que acham deste 

fato? Comente o fato e pergunte se a atitude do 
pai de Mari foi correta.

11. 
Comente o local onde acontece o início do 
filme. Eles estão na Festa de Verão da cidade. 
Pergunte como era a festa e se já foram a 
alguma festa parecida, pedindo que contem 
como e onde foi. Explique que aqui no Brasil 
estas festas se chamam Quermesses e ofereça 
informações a respeito. Depois peça que 
imaginem como seria se resolvessem fazer uma 
festa assim em seu bairro.

Quermesse é uma palavra com origem no termo 
em flamengo kerkmisse, que significa uma festa 
beneficente, com um bazar, onde é feito um 
leilão das prendas oferecidas.
Este tipo de evento costuma ser organizado ao 
ar livre, e a sua origem está relacionada com a 
Igreja Católica.
Atualmente, o termo quermesse é usado para 
descrever qualquer feira onde exista algum tipo 
de diversão, como barracas de sorteios, jogos 
com prêmios, etc. Outro tema muito comum 
nas quermesses é a gastronomia, sendo que 
é possível provar as comidas típicas da região 
onde a festa é organizada.
As quermesses estão intimamente relacionadas 
com as festas juninas, onde existem muitas 
brincadeiras para crianças. Estas quermesses 
proporcionam diversão e frequentemente 
também apresentam um programa cultural.
Muitas vezes estas festas são consideradas 
festas de caridade, porque contribuem para 
alguma causa solidária.

Fonte: https://www.significados.com.br/quermesse/

12. 
Durante a festa, aparece um casal sentado.  
Ela é Kadra, a vizinha de Mari que trabalha no 
laboratório do avô de Mari e ele é Arthu, um 
botânico que pesquisa as plantas raras no Jardim 
Botânico. Depois que ela derruba o vinho na 
roupa do homem, ele se levanta e esbarra em 
Mari. Então aparece um vidro caído no chão e 
alguém colocando um líquido na bebida da festa. 
Pergunte o que pensaram quando viram isto. E 
estavam certos na suposição? Comente o dito 
popular que diz que “as aparências enganam” e 
perguntem se alguma vez já suspeitaram de uma 
pessoa e estavam errados.

13.  
Fugindo da festa, Mari ainda se mete em mais 
confusão.  
E, quando ela e os amigos conseguem fugir de 
bicicleta, ainda enfrentam o grupo de Léo, que, 
como sempre, aproveita para fazer maldades e 
humilhações.

Felizmente o pai passa de carro e reverte a 
situação. 
Comente a cena perguntando se já passaram 
ou conhecem alguém que já passou por uma 
situação semelhante. Coloque o assunto 
em discussão perguntando o que fariam se 
estivessem no lugar de Mari.

14. 
O avô de Mari é um cientista que inventa 
remédios e fica tomando-os para testar o seu 
efeito. Pergunte se sabem o que é uma fórmula e 
como os remédios são feitos.

Fórmula

Expressão de um preceito ou de um princípio.
Receita, escrita por um médico ou indicada em 
algum receituário ou pharmacopeia.

Fonte: http://pt.thefreedictionary.com/f%C3%B3rmula 
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como são feitos os remédios que 
tomamos?

A origem dos medicamentos

Em meio a tantas substâncias químicas 
conhecidas, temos as que apresentam 
atividade farmacológica e recebem o nome de 
farmoquímicos. A maioria desses farmoquímicos 
é obtida por métodos de isolamento e purificação 
de amostras que têm origem no reino animal 
e vegetal, como, por exemplo, a heparina e 
digoxina, respectivamente. Muitas substâncias 
importantes na farmácia e na medicina são 
encontradas nas famosas plantas medicinais
Essas não são as únicas fontes a serem 
consideradas. Também podemos colocar na 
lista os de fontes minerais como cloreto de 
sódio; fonte biotecnológica; as penicilinas; e a 
conhecida fonte sintética como, por exemplo, o 
salicilato de metila.
Os medicamentos são produzidos e contêm 
em sua composição, substâncias consideradas 
especiais, que são responsáveis pelo efeito 
desejado, conhecidas como princípio ativo. Com 
o desenvolvimento da química, a obtenção desse 
princípio ativo ficou muito mais eficiente, o que 
aumentou a eficácia nas pesquisas em química 
de produtos naturais e em síntese química, que 
produz, em muitos casos, o que a natureza não 
produz.

como o remédio é criado?

Vamos supor que a doença a ser combatida seja 
causada por um vírus. O passo inicial é criar 
uma molécula cuja função seja a de coibir o 
funcionamento de alguma enzima essencial para 
a sobrevivência ou reprodução desse agente 
patogênico.

como um medicamento entra no mercado

Esse processo é muito trabalhoso, caro e 
rebuscado. Após o isolamento do fármaco ou a 
síntese química, este deve ser caracterizado por 
sua determinação estrutural, propriedades físicas 
e propriedades químicas.
Depois da caracterização, vem a fase dos testes 
de atividade biológica, como, por exemplo, ação 
sobre o agente patológico, sobre o sistema 
biológico entre outros. Existem também os testes 
toxicológicos que garantem a segurança do 
medicamento.
Logo após, começam os testes clínicos 
com os voluntários, que são rigorosamente 
acompanhados, através de diversos exames. 
Se o medicamento é aprovado, são feitos 
estudos sobre técnicas que garantam a produção 
contínua e segura do produto. Notamos mais 
uma vez a influência da química, desenvolvendo 
técnicas para a análise e controle de qualidade.

Fonte: https://www.colegioweb.com.br/quimica/como-sao-
feitos-os-remedios-que-tomamos.html

15.  
O avô de Mari vai entregando os vidros de 
remédio para ela e explicando. Ele diz que 
inventou um remédio que faz rir, que faz chorar e 
tem até um que faz espirrar.
Proponha uma brincadeira em que cada um 
vai dizer que inventou um remédio mágico 
com uma determinada finalidade (coçar, pular, 
cantar) e depois escolher um colega que deverá 
“tomar” o remédio e apresentar os “sintomas”. 
Apresente uma lista de verbos como sugestão e, 
se possível, leve pastilhas de chocolate daquelas 
que parecem comprimidos.

Ele disse que, quando as crianças começassem 
a agir como crianças, era preciso agir. Peça que 
imaginem que nosso país está sendo dominado 
por outro. Que tipo de informação devemos 
esconder para nos proteger?

20.  
Quando Mari conta para mãe o que aconteceu, 
ela não acredita. Tenta mostrar o caderno e ela 
nem quer ver. Mais tarde, ela tenta falar com 
a polícia, com o caderno, e ninguém acredita 
no que ela está dizendo. Ela é atacada pelo 
mascarado, que quase pega o caderno. E mãe 
continua achando que não é verdade. Pergunte o 
que sentiram vendo essas cenas. Por que acham 
que os adultos não levam as crianças a sério? 
Gostariam de escrever a respeito?
 

21.
A flor que Arthu quer mostrar para Kabri, no 
Jardim Botânico, é muito rara na Estônia, mas é 
muito comum no Brasil. Pergunte se eles sabem 
por que isto acontece(clima). Aqui ela se chama 
Dama-da-Noite. Mostre a ilustração e pergunte 
se já viram alguma. Ofereça mais informações. 

16. 
Mari comenta com o avô que acha que os pais 
não a amam, porque só vivem brigando com 
ela e pensando no trabalho; e até pede ao avô 
que invente um remédio para que eles a amem. 
Quem já se sentiu assim? Se pudessem inventar 
um remédio para ajudar as pessoas, qual seria? 
Gostariam de escrever a respeito?

17.
O pai de Mari quer que ela estude balé, mas ela 
diz que quer ser arqueóloga, e a mãe diz que 
prefere que ela seja cientista. 
O que acham disso? Alguém já sabe o que quer 
ser quando crescer?

18.  
Pergunte o que sentiram quando viram as cenas 
dos adultos agindo como crianças. Afinal, adultos 
podem brincar? Por quê? 
Peça que pensem nas pessoas da escola e 
imaginem que elas tomaram aquele veneno e 
viraram crianças. Do que cada uma gostaria de 
brincar? A primeira pessoa pode ser a professora

19.  
As crianças vão falar com o avô de Mari, e ele 
mostra um caderno dizendo que, depois de 
muitos anos, as coisas estão acontecendo. 
Comente que, quando eles ficaram sabendo a 
respeito da Estônia, tiveram a informação de que 
o país foi ocupado pela Rússia em 1940 e que 
é sobre este tempo que o avô está falando. O 
tio dele tinha inventado um veneno que caiu nas 
mãos do inimigo e queria proteger as pessoas 
que poderiam ser envenenadas com o antídoto. 
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dama-da-noite

Várias plantas de floração noturna com o mesmo 
nome.
Por este nome popular de dama-da-noite são 
conhecidas algumas plantas de floração noturna.
Suas flores começam a abrir no final da tarde, 
atingindo o apogeu perto da meia-noite.
Pela manhã, estarão fechadas, pois a polinização 
aconteceu de noite, feita por insetos ou 
morcegos.
Muitos cactos têm floração noturna, com suas 
enormes e belas flores.

Fonte: http://www.fazfacil.com.br/jardim/diferentes-dama-
da-noite/ 

22.  
Quando Mari vê que não pode contar com os 
adultos, ela e os amigos resolvem investigar 
sozinhos. Para isso, precisam ir à Biblioteca, 
decifrar textos que se completam com imagens. 
Lá, encontram a caixa, na torre do relógio, que 
tem uma mensagem que só lê no espelho; vão 
ao observatório; ao cemitério; são presas; vão 
ao museu de anatomia atrás dos pulmões de um 
morto, e finalmente acham o antídoto com a carta 
e decifram o texto usando a internet. Pergunte 
se eles acham que isto poderia ser um fato real e 
por quê. 

23.  
Enquanto todo mundo pensa que o mascarado é 
Arthu, a culpada de tudo é Kabri, o único adulto 
que parece acreditar em Mari e é boazinha o 
tempo todo. Pergunte se alguém desconfiou dela. 
Pergunte também como ela sabia da fórmula e 
do antídoto, por que ela envenenou as pessoas 
e queria o antídoto. Lembre que é o vovô no final 
do filme que explica.
Comente o quanto é difícil descobrir a verdade 
e é importante existir pessoas que investiguem 
muito para descobri-la. Divida a turma em grupos 
e peça que cada um procure na internet a notícia 
de um fato estranho ocorrido, e que eles pensem 
o que fariam para investigar o fato, montando um 
plano de ação. Ao final, cada grupo apresentará 
suas conclusões.

(Kabi Heller é bisneta do melhor amigo do vovô. 
Ela encontrou as notas do bisavô e foi procurar 
o tio Cristian, na Sibéria, e ele contou tudo para 
ela. Depois ela mesma conta que o antídoto é um 
poderoso remédio para pessoas que têm uma 
lesão cerebral e ela quer a fórmula para vender 
para um laboratório e ficar rica.


