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Atividade Sugestão para a quarentena - 3
Indicação de Filme
Livre para todas as séries e turmas
Olá!
Como proposta de atividade no campo da Educação Física, a indicação é mais um filme
que traz uma interessante e importante reflexão. A ideia é assistir, se possível em família,
para discutir os problemas enfrentados pelo personagem principal e a sua opinião sobre a
experiência que ele vivenciou e como ele enfrentou os desafios.
Filme: Menina de ouro
Link: https://www.youtube.com/watch?v=C0oxG3AXcrg
Classificação: 12 anos
Sinopse: Frankie Dunn (Clint Eastwood) passou a vida nos ringues, tendo agenciado e
treinado grandes boxeadores. Frankie costuma passar aos lutadores com quem trabalha a
mesma lição que segue para sua vida: antes de tudo, se proteja. Magoado com o
afastamento de sua filha, Frankie é uma pessoa fechada e que apenas se relaciona com
Scrap (Morgan Freeman), seu único amigo, que cuida também de seu ginásio. Até que
surge em sua vida Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), uma jovem determinada que possui
um dom ainda não lapidado para lutar boxe. Maggie quer que Frankie a treine, mas ele não
aceita treinar mulheres e, além do mais, acredita que ela esteja velha demais para iniciar
uma carreira no boxe. 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.
Após assistir, me escreva falando de suas impressões pelo e-mail, ou através do chat no
sigaa.
Prestar atenção: Quais os tipos de preconceitos enfrentados por Maggie, como ela se sentiu
e como ela enfrentou.
Refletir: ainda existe esse tipo de preconceito na sociedade em que vivemos? Você já
vivenciou algo parecido? Ou acompanhou alguém do seu convívio? Como você enfrentou
a situação? Qual a sua opinião a respeito de como devemos nos portar socialmente diante
das questões de preconceito, especialmente quando afetam as escolhas pessoais dos
jovens?
Aproveite o filme! Aguardo seu retorno.
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