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Vamos trabalhar com o filme: “Divertida Mente”. 

O filme completo está disponível na Netflix, mas para 

responder as questões desta discussão, vocês podem acessar 

algumas partes do filme no youtube por meio dos links 

abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=LSpeM7G4zfY 

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

https://www.youtube.com/watch?v=DZvf7eIyQIk 

https://www.youtube.com/watch?v=da-CT-Pw3uw 

Em resumo, o filme apresenta a história de Riley, uma 

garota divertida de 11 anos de idade, que deve enfrentar 

mudanças importantes em sua vida quando seus pais 

decidem deixar a sua cidade natal, no estado de Minnesota, 

para viver em San Francisco. Dentro do cérebro de Riley, 

convivem várias emoções diferentes, como a Alegria, o 

Medo, a Raiva, o Nojinho e a Tristeza. A líder deles é 

Alegria, que se esforça bastante para fazer com que a vida 

de Riley seja sempre feliz. Entretanto, uma confusão na sala 

de controle faz com que ela e Tristeza sejam expelidas para 

fora do local. Agora, elas precisam percorrer as várias ilhas existentes nos pensamentos de Riley para 

que possam retornar à sala de controle - e, enquanto isto não acontece, a vida da garota muda 

radicalmente. 

 

Após assistir ao filme ou fragmentos dele, comente sobre as seguintes questões: 

1. Qual parte do filme você mais gostou? Por quê? 

2. Qual parte do filme você menos gostou? Por quê? 

3. Quais momentos da vida de Riley você se identificou? Comente sua experiência. 

4. Se você fosse Riley o que você faria diferente? Por quê? 

5. Qual a importância de cada sentimento nas decisões de Riley? 

6. Em sua opinião, qual o sentimento mais importante? Por quê?  

https://www.youtube.com/watch?v=LSpeM7G4zfY
https://www.youtube.com/watch?v=wmLnPulXlNw
https://www.youtube.com/watch?v=DZvf7eIyQIk
https://www.youtube.com/watch?v=da-CT-Pw3uw


7. O que você poderia destacar em relação as diferenças de preocupações da mãe e do pai de Riley, 

nas conversas com ela? 

8. O que indica o novo painel, recebido na mente, quando Riley completou 12 anos? 

9. Comente sobre as possíveis diferenças de sentimentos e preocupações ao ingressar na fase da 

adolescência.  

10. Reflita sobre sua experiência e comente sobre suas novas emoções ao ingressar na fase da 

adolescência.   

OBSERVAÇÕES 

Você pode copiar as perguntas no caderno para organizar melhor sua atividade ou imprimir a folha 

de atividade para responder. 

De todo modo, não esqueça de guardar a atividade com você. Vamos apresentar no nosso retorno 

presencial. 

Espero vocês no nosso encontro virtual, através do link: https://meet.google.com/kzt-zgmc-dkf. 

Para entrar em contato comigo e sanar qualquer dúvida, além do nosso horário de atendimento 

semanal, vocês podem usar o e-mail: isa_biocorreia @hotmail.com, deixar uma mensagem no 

SIGAA, ou enviar uma mensagem por WhatsApp (9 – 9863 - 8609). 

Um abraço, 

Cuidem-se e bons estudos!!! 

 

https://meet.google.com/kzt-zgmc-dkf

