Sugestões de filmes com temas abrangendo algum tipo de deficiência:

1. A Canhotinha
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

Deficiência física
A Cor do Paraíso
Filme iraniano - O filme começa com Mohamed esperando seu pai vir buscá-lo para as
férias, na escola especial para cegos onde estuda. A espera é longa, pois o seu pai está
relutante em levá-lo para casa, por pensar que o filho cego atrapalhará suas pretensões
de se casar de novo.
A Força de um Campeão
A luta e força de vontade de um rapaz de 18 anos contra o câncer que o obriga a
amputar a perna. Com o objetivo de conseguir doações para instituições que trabalham
com cancerosos, ele resolver atravessar todo o Canadá com apenas uma perna.
A História de Peter
A Maçã
Iraniano - trata de um isolamento social de duas meninas gêmas filhas de uma mãe cega
e de um pai muito velho que para ganhar a vida vive pela aldeia rezando
A Pessoa é para o que Nasce
História de 3 irmãs cegas de Campina Grande, Paraíba – Roberto Berliner
À Primeira Vista
Uma arquiteta está de férias em um hotel e apaixona-se pelo massagista cego.
Convence-o a submeter-se a uma operação para que ele volte a enxergar. O filme é
baseado em fatos reais e mostra as dificuldades do voltar a enxergar.
À Procura de Mr. Goodbar
Baseado na história real de uma professora de deficientes auditivos.
Á Sombra do Piano
(Under the piano) Franny luta por mais de trinta anos para dar apoio e respeito a
Rosetta, sua irmã mais nova, que é autista. Ela acredita que Rosetta tenha uma intensa
vida emocional e intelectual escondida sob o seu rosto impassível. O principal obstáculo
é a mãe, Regina, uma cantora lírica que abandonou a carreira para se dedicar à família
e agora, amarga e ressentida, é obcecada por controle e carente de adulação
AfterLife
Alison Peebles - Relação de uma moça com síndrome de Down com seu irmão
Além dos meus olhos
Ethel cega e casada com James, que tem a mesma deficiência. Apesar das dificuldades,
os dois sempre viveram bem, mas as coisas se complicam quando descobrem que não
podem ter filhos e que, para adotar uma criança, terão de lutar contra a burocracia do
Estado e a desconfiança dos assistentes sociais.
Amadeus
Mostra no início, sintomas da Síndrome de Tourette
Amargo Regresso
Um capitão das forças armadas americanas vai lutar no Vietnam e sua mulher decide

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

servir como voluntária em um hospital para veteranos. Lá ela encontra um antigo colega
da faculdade, agora um soldado paraplégico, e apaixona-se por ele.
Amy
Visual e auditiva - Uma vida pelas crianças. Conta a história de uma mulher que deixa
tudo para se tornar professora em escola para crianças deficientes. Ela entra para um
mundo sem som e se dedica a ensinar crianças a falar. Elas por sua vez, a ensinam a
amar.
Asas da Liberdade
Um ex-combatente do Vietnam é internado depois de um surto psicótico. Durante o
transe, ele recorda sua vida pobre e sonha ser um pássaro. Ganhou Prêmio Especial do
Júri em Cannes.
Belinda
(1948) Deficiente auditiva surda e muda com Jane Wyman, que ganhou o Oscar.
Benny e Joon: Corações em conflito
(Benny and Joon) Nesta comédia romântica, Benny (Aidan Quinn) e Joon (Mary Stuart
Masterson) são irmãos. Ele, mais velho, toma conta dela. Quando perde uma aposta,
Benny tem que fazer um favor a um amigo e trazer para casa mais um maluquinho, Sam
(Johnny Depp), que vive imitando Charlie Chaplin e Buster Keaton. Sam e Joon se
apaixonam, e pela primeira vez Benny se vê com ciúme da irmã, com medo de perdê-la
e tendo que aceitar que Joon pode e quer ter sua própria vida.
Bicho de Sete Cabeças
(2000) - 80 minutos - Seu Wilson (Othon Bastos) e seu filho Neto (Rodrigo Santoro)
possuem um relacionamento difícil, com um vazio entre eles aumentando cada vez mais.
Seu Wilson despreza o mundo de Neto e este não suporta a presença do pai. A situação
entre os dois atinge seu limite e Neto é enviado para um manicômio, onde terá que
suportar as agruras de um sistema que lentamente devora suas presas.
Blink - Num Piscar de Olhos
Mulher faz cirurgia para recuperar a visão, porém passa a enxergar tudo com um dia de
atraso.
Carne Trêmula
Uma briga de casal acaba em troca de tiros com a polícia, um dos policiais é baleado e
fica paraplégico. O homem que atirou é preso e o ex-policial torna-se um jogador de
basquete famoso. Ao sair da prisão, o jovem quer vingança e aproxima-se da mulher do
ex-policial.
Castelos de Gelo
Patinadora adolescente é descoberta por famosa treinadora, que transforma a garota em
campeã mundial. No auge da fama, ela sofre acidente, que a deixa cega, tendo de
recomeçar do zero, com a ajuda do namorado.
Cegos, Surdos e Loucos
Dois amigos, um cego e o outro surdo, são as únicas testemunhas de um assassinato.
Enquanto a polícia acha que eles são os culpados, os verdadeiros assassinos os
perseguem.
Dançando no Escuro
Uma imigrante tcheca leva uma vida dura trabalhando em uma usina nos EUA.
Descobre que está perdendo a visão dia após dia e tenta esconder isso de todos,
principalmente de seu filho, geneticamente condenado a também desenvolver a doença.
Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes como melhor filme e melhor atriz.
De Porta em Porta
Paralisia Cerebral - Sinopse: Rapaz, que sofreu mal uso do fórceps no nascimento,
busca colocação no mercado de trabalho como vendedor. Como todos o rejeitam, por
sua deficiência, se predispõem a aceitar uma área na qual vendedor algum teve
resultado. além do êxito, conquista destaque entre os vendedores.Verídico.
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25. Desafio sem limites
Jogador de futebol americano, no auge da carreira, fica cego. Inconformado, se mete em
confusão e é preso. Recebe a visita de um dentista que ficou paraplégico devido a um
acidente e que lhe propõe uma inusitada parceria: enfrentarem, juntos, o campeonato de
canoagem de Gold Hill. Baseado em fatos reais.
26. Do Luto à Luta
De Evaldo Mocarzel, documentário sobre como os pais recebem a notícia de que os
filhos nasceram com síndrome de Down
27. Dr. Fantástico
Um ataque nuclear acidental gera uma confusão entre EUA e União Soviética. O
conselheiro do presidente americano, que dá nome ao filme, é paraplégico.
28. E aí meu Irmão, cadê você ?
Fugitivos da prisão estão acorrentados um ao outro. Na fuga encontram um profeta cego
e um vendedor de bíblias com um só olho.
29. Eterno Amor
Un long dimanche de fiançailles - Mathilde tem deficiência física, em virtude de
poliomelite adquirida na infância. Mas a deficiência nunca foi obstáculo para impedi-la de
correr atrás de seu amor e não mediu esforços para conseguir o que realmente
desejava.
30. Experimentando a Vida
(1999) - 103 min. Molly McKay é uma mulher de 28 anos que é intelectualmente lenta,
pois sofre de autismo desde a infância. Ainda muito jovem foi internada, mas agora, com
o fechamento da instituição, Buck McKay, seu irmão, fica com sua guarda. Buck não a
via desde quando ela era criança, assim apesar de irmãos eram dois estranhos.
31. Experimentando a vida
(Molly) Aos 28 anos Molly, que é autista, volta a viver com seu atarefado irmão, após
deixar a instituição onde morava. A relação entre os dois é difícil, até que Molly aceita
submeter-se a um tratamento revolucionário.
32. Feliz Ano Velho
Adaptação do best-seller autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, conta a história de
um universitário que fica tetraplégico após um mergulho. Vencedor de sete prêmios no
Festival de Gramado, incluindo melhor roteiro.
33. Filhos do Silêncio
Professor leciona linguagem dos sinais para deficientes auditivos. Apaixona-se por uma
surda-muda que tem dificuldades para relacionar-se com os outros. Oscar e Globo de
Ouro de melhor atriz e Urso de Prata no Festival de Berlim para direção.
34. Forrest Gump - O Contador de Histórias
Quarenta anos da História dos EUA vistos pelos olhos de um rapaz com QI abaixo da
média. Há também um amputado das pernas. Oscar de melhor filme, ator, diretor,
roteiro, montagem e efeitos especiais.
35. Fotografia
36. Frida
História de Frida Kahlo, pintora mexicana que sofreu um acidente aos 17 anos - trata de
deficiência física e traz uma mensagem de coragem e força.
37. Gaby - Uma História Verdadeira
A história de Gaby Brimmer que, sem andar, falar nem mexer as mãos, escreveu um
livro com o pé e uma maquina de escrever elétrica.
38. Gilbert Grape - Aprendiz de Sonhador
Gilbert sustenta a família desde a morte do pai. Sua mãe é obesa e seu irmão deficiente
mental. A chegada de uma jovem muda sua vida.
39. Johnny vai à Guerra
Um jovem retorna da primeira guerra mundial sem os braços, pernas e um pedaço do
rosto.
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40. Lágrimas do Silêncio
41.
42.
43.

44.
45.

46.
47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Atriz surda-muda deixa a filha com seus pais enquanto recupera-se da morte do marido.
Sua mãe apega-se à neta e pede sua guarda na justiça.
Leon Y Olvido
Síndrome de Down
Liberdade para as borboletas
Lua de Mel
Casal de ingleses embarca em um cruzeiro onde conhecem um casal formado por uma
linda mulher e um cadeirante. Este, sádico, conta aos ingleses a trajetória de seu
romance, da paixão ao desencanto.
Luzes da Cidade
Carlitos apaixona-se por uma florista cega e se envolve nas maiores trapalhadas
buscando dinheiro para recuperar a visão da moça. .
Mar Adentro
Ramón Sampedro (Javier Bardem) é um homem que luta para ter o direito de pôr fim à
sua própria vida. Na juventude ele sofreu um acidente, que o deixou tetraplégico e preso
a uma cama por 28 anos. Lúcido e extremamente inteligente, Ramón decide lutar na
justiça pelo direito de decidir sobre sua própria vida, o que lhe gera problemas com a
igreja, a sociedade e até mesmo seus familiares
Melhor Impossível -foi um grande avanço.
Jack Nicholson deu à Desordem Obsessiva-Compulsiva um rosto.
Mentes que brilham
(Litlle Man Tate), EUA, 1989, dirigido por Jodie Foster. Tendo no elenco a própria Foster,
Dianne Wiest, Adam Hann-Byrd, o enredo conta a história de uma jovem operária, mãe
solteira de uma criança que se revela superdotada, tendo como inspiração a própria
história de Jodie, a qual foi uma criança-prodígio, enfrentando muitos desafios em sua
vida, tais com aceitação e no filme o pequeno também encontra muitos problemas a
enfrentar.
Meu filho meu mundo
Autismo - Drama feito para televisão a partir da obra de Barry N. Kaufman. É retratada a
luta de um casal que tem um filho autista de três anos de idade e todo empenho e
dedicação da família para integrá-lo à sociedade. São abordados temas como a
deficiência mental e questões ligadas à psicologia, infância e adolescência.
Meu Nome é Rádio
Na Carolina do Sul, o técnico de futebol americano Harold Jones (Ed Harris) faz amizade
com Radio (Cuba Gooding Jr.), um estudante de colegial que é deficiente mental. O
relacionamento do dois dura décadas e Radio se transforma de um garoto tímido e
atormentado a uma inspiração para a comunidade onde vive.
Meu Pé Esquerdo
A história real do escritor irlandês Christy Brown, portador de paralisia cerebral, que
aprende a pintar e escrever com seu pé esquerdo. Oscar de melhor ator e atriz
coadjuvante.
Mr. Holland - Adorável Professor
Um homem que quer compor uma sinfonia trabalha como professor para sustentar a
família. Ao descobrir que seu filho nascera surdo, sofre e decide organizar um concerto
para deficientes auditivos.
Nascido em 4 de Julho
Soldado americano é ferido no Vietnam e fica paraplégico. Torna-se um ativista político
contrário à posição americana na guerra e é visto como um traidor. Baseado em história
real e vencedor do Oscar de Direção e Montagem.
Nell
Nell foi criada sem nenhum contato com o mundo. É descoberta por um médico e uma
psicóloga que tentam descobrir como foi sua vida até então.
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54. Nenhum a Menos

55.

56.
57.

58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.

67.
68.

Uma garota chega a uma aldeiazinha no interior da China para substituir o antigo
professor que precisa fazer uma viagem. Quando um aluno foge da escola, ela decide a
qualquer custo reaver o aluno.
Nicky e Gino
Nick é preso à infância por um retardo mental, fã apaixonado do Hulk e lixeiro por
ocupação. Gino é o irmão de Nick, que começa sua carreira de médico e tem uma pósgraduação esperando-o em Stanford. Os dois são órfãos e vivem em Pittsburgh. Nick é
um poço de simpatia e ingenuidade e depende de Gino para se livrar da hostilidade do
mundo.
Ninguém é perfeito
(Flawless) - o Robert de Niro sofre um derrame, recebe lições de uma drag queen... o
filme é meio piegas...
Nós Sempre o Amaremos
(No Child of Mine, EUA, 1993, direção de Michael Katieman, com Paty Duke, Tracy
Nelson e Markus Flanagen)
Pais pobres entregam para adoção seus filhos gêmeos, que nasceram com graves
problemas de saúde, sendo um cardíaco e o outro portador da síndrome de Down; mas
a avó, não gostando da atitude, resolve lutar pela guarda das crianças.
O Aviador
Trata do TOC - Transtorno Obsessivo Compulsivo - um filme belíssimo com o Leonardo
de Capri, que conta a história da aviação
O Colecionador de Ossos
Um brilhante investigador policial fica tetraplégico após sofrer um acidente. Isso não o
impede de continuar seu trabalho, desvendando um assassino em série, com a ajuda de
uma jovem e dedicada policial.
O Despertar para Vida
(The Waterdance) - Michael Steinberg, de 1991, a convivência de alguns lesados
medulares em um centro de reabilitação.
O Domador de Cavalos
Deficiência física
O Enigma de Kaspar Hausen
história de uma indíviduo que nunca teve contato com a civilização e passa por um
processo de aprendizagem
O Franco Atirador
Conta a história de três amigos, dois deles paraplégicos, e as conseqüências da guerra
do Vietnam em suas vidas.
O Garoto Selvagem
Conta a historia das experiências pedagógicaas de Itard
O Garoto que Podia Voar
(The boy who could fly) - Após a morte dos pais num acidente de avião garoto se fecha e
não conversa com ninguém. Ele vive com o tio alcoólatra e é tratado como autista. Na
escola, porém, se torna amigo de uma bela jovem, que conquista sua confiança e o faz
voar sobre a cidade.
O Grande Lebowski
Lebowski joga boliche, usa drogas e escuta rock o dia inteiro. A confusão começa
quando ele é confundido com um milionário paraplégico e passa a ser perseguido por
bandidos, seqüestradores, advogados e pela própria polícia.
O Homem Elefante
Baseado em história real, um homem deformado por uma doença congênita trabalha em
um circo de aberrações. Com a ajuda de um médico, tenta recuperar sua dignidade.
O Jarro
Iraniano - um profesor que trabalha numa escola numa aldeia e seus alunos bebem
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69.
70.

71.
72.

73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

água de um jarro enorme. este jarro um dia aparece rachado e se desenrola toda a
trama da história.
O Lutador
( História de Dun)
O Milagre de Anne Sullivan
A incansável tarefa de Anne Sullivan (Anne Bancroft), uma professora, ao tentar fazer
com que Helen Keller (Patty Duke), uma garota cega, surda e muda, se adapte e
entenda (pelo menos em parte) as coisas que a cercam. Para isto entra em confronto
com os pais da menina, que sempre sentiram pena da filha e a mimaram, sem nunca
terem lhe ensinado algo nem lhe tratado como qualquer criança.
O Milagre de uma Mãe
História de uma mulher que adota, cria e descobre o talento musical em um paralítico
cerebral
O Oitavo Dia
Empresário estressado vaga sem rumo pelas estradas francesas. Quase atropela um
portador de Síndrome de Down e acaba levando-o no carro. Uma forte amizade
desenvolve-se entre os dois. Prêmio de melhores atores em Cannes.
O Óleo de Lorenzo
Baseado em fatos reais, o filme conta a luta dos pais de Lorenzo para salvá-lo de uma
doença rara diagnosticada como incurável.
O Ovo da Serpente
Filme de Ingmar Bergman sobre o nascimento de um novo líder, Adolf Hitler, no anos 20
O Pequeno Milagre
(Simon Bird) - Simon é um gigante dentro de um corpinho que não se desenvolveu.
Lutando com as armas da paz, contra a indiferença dos pais e o preconceito da cidade
onde mora, ele encanta a todos com suas respostas cheias de inspiração e raciocínio.
O Piano
Uma deficiente auditiva casa-se com um proprietário de terras. Ela comunica-se através
de um piano.
O Povo contra Larry Flynt
Biografia do criador da revista pornográfica Hustler e sua luta pela liberdade de
expressão. Sofre atentado que o deixa paraplégico.
O Silêncio
Iraniano - história de um menino cego que se orienta pelo sons e trabalha num local
afinando instrumentos musicais e conhece o mundo por outros canais
O Sino de Anya
(Anya's bell) - Mulher cega encontra em seu vizinho, um garoto de 12 anos, a amizade
e a ajuda para enfrentar a vida.
Os Amantes do Pont-neuf
A história de amor de dois moradores de rua, ela cega de um olho.
Os Camelos Também Choram
Da Mongólia, uma camela da a luz a um camelinho albino e rejeita o bebê. Só a música
é capaz de fazê-la chorar, para então começar a amametar a cria.
Os Dois Mundos de Charly
(1968) Deficiente mental interpretado por Cliff Roberson que levou o Oscar
Os Filhos do Silêncio
(1986) Marleen Matlin (deficiente auditiva de verdade)ganhou o Oscar como atriz
principal
Os Melhores Anos de Nossas Vidas
(1946) - Com o fim da II Guerra, três veteranos retornam para casa e enfrentam
dificuldades para se reestabelecer à vida cotidiana.
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85. Perfume de Mulher
86.
87.
88.
89.

90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.

97.

98.
99.

O filme relata a história de um ex-capitão do exército, cego e amargo, e sua relação de
amizade com um jovem contratado para acompanhá-lo.
Prisioneiros do Silêncio
Mãe leva filho autista para uma instituição especializada e descobre maneiras de
comunicar-se com ele.
Quando Tudo Começa
Filme frances de um diretor de uma escola infantil que se envolve com os problemas
locais de sua comunidade e luta com o governo francês pelo direito de todos na escola
Quatro Casamentos e um Funeral
A história de Charles, solteirão convicto, que fica apaixonado por Carrie e passa a
encontrá-la em casamentos e funerais. O irmão de Charles é um ator surdo.
Rain Man
Rapaz vai buscar irmão autista em asilo a fim de herdar a fortuna do pai sozinho. Os
dois desenvolvem amizade no caminho de casa. Oscar de melhor filme, ator, direção e
roteiro.
Rajadas de Fogo
Once a Thief
De John Woo, três ladrões - sendo um usuário de cadeira de rodas, sem nenhum
estereótipo de dependência -, decidem dar um último e retumbante golpe, roubando
obras de arte na Rivera Francesa, mas nem tudo sai como esperavam.
Ratos e Homens
George e Lennie buscam trabalho em uma fazenda da Califórnia. George cuida de
Lennie, que tem grande força física mas o cérebro de uma criança.
Ray
Jamie Foxx está entre os candidatos a melhor ator no Oscar por seu impressionante
retrato do cego Ray Charles
Rei Coragem
História, lutas e vitórias de um jovem com paralisia cerebral, Dan Keplinger, e sua
trajetória até ser consagrado como um artista plástico
Sem Medo da Vida
(Not afraid, not afraid) Esse filme fala de uma avó e seu neto com síndrome de Down,
aborda a questão da aceitação da família de uma forma interessante...
Sempre Amigos
A história da amizade dois meninos, um super dotado, porém com distrofia muscular e o
outro grande e forte, mas pouco inteligente e sem amigos.
Simples como amar
Jovem com leve problema mental volta de uma escola especial, porém entra em conflito
com sua mãe superprotetora que não aceita sua recuperação. com a Diane Keaton e
Juliette Lewis
Simples Como Amar
Narra a história de Carla, uma jovem com deficiência mental leve que depois de anos e
anos em escola especial descobre um novo mundo; sua mãe, cedendo aos apelos das
outras filhas e do marido e acaba concordando que Carla frequente uma escola inclusiva
para os ditos normais juntamente com as pessoas com alguma deficiência. Carla em sua
nova escola conhece Dany, também portadora de deficiência, porém independente,
trabalha que mora sozinha. Nessa fita fica a mensagem de como essa mãe deve
aprender com a filha a conviver com as diferenças e a respeitá-la.
Só Resta a Lembrança
(1951) Arthur Kennedy faz um soldado que perde a visão
Sonata de Outono
A história de um pianista e a relação com suas filhas, uma delas portadora de uma
doença neurológica degenerativa.
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100.Testemunha do Silêncio
Menino autista e sua irmã testemunham assassinato de seus pais.
101.The Unconquered - Life of Helen Keller
Oscar de melhor documentário
102.Toulose Loutrec
103.Tudo pela Vida
Atriz de novela sofre acidente e vai recuperar-se na casa dos pais. É terrível com as
enfermeiras até desenvolver amizade com uma delas.
104.Uma Janela para o Céu
História de uma esquiadora que fica paraplégica em um acidente numa competição,
tornando-se professora e lutando pelo seu amor
105.Uma Lição de Amor
Com o Sean Penn, um pai com deficiência mental que luta na justiça pela guarda da
filha.
106.Uma razão para viver
(A Test of Love), Austrália, 1984. Dirigido por Gil Braaley, o filme tem em seu elenco
Angela Funch McGregor, Drew Forsythe, Wallas Eston. Por um erro de diagnóstico,
vítima de paralisia cerebral é enviada a instituição para doentes mentais. Uma
professora (McGregor) descobre o erro e tenta repará-lo.
107.Uma Segunda Chance
Um advogado arrogante perde a memória e tem que recomeçar a vida. Descobre como
estava causando mal a seus familiares e resolve mudar.
DESENHOS
1. Procurando Nemo Fala em superação de um peixinho diferente (ele tem uma nadadeirinha defeituosa)

2. Clilford
O cachorro vermelho de três pernas que é herói de desenho animado.

3. Dumbo
dispensa comentários...
DOCUMENTÁRIOS
1. Janela da Alma
Dezenove pessoas portadoras de deficiências visuais contam como se vêem, como
vêem os outros e como se relacionam com o mundo.
2. King Gimp
Vencedor do Oscar, esse documentário retrata a vida de um portador de paralisia
cerebral.
3. Refrigerator Mothers
David E. Simpson, J.J.Hanley e Gordon Quinn (2002, 53min)
Premiado filme da Kartemquin Educational Films, foi escolhido para a temporada 2002
da série de documentários P.O.V. (Point Of View) da Rede Pública de Televisão dos
EUA. Em julho de 2002. história de sete mães que foram responsabilizadas pelo autismo
de seus filhos. Uma terapia comum nos anos 60 era retirar a criança autista do convívio
de seus pai. mostra como aquelas mães conseguiram criar com sucesso seus outros
filhos, nos levando a refletir sobre a pouca compreensão que temos do establishment
médico.
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COMERCIAIS
1. Comercial francês da pessoa normal num mundo adaptado para deficiente
http://www.ad-awards.com/inc/video.swf?id=104
Cinco campanhas institucionais para TV do Instituto.Meta Social
2. pianista (1996) – DM9DDB
3. carrossel (1998) – DM9DDB
4. garçonete (2002)- GionanniFCB
5. adolescente(2003)- GiovanniFCB (Paula Werneck)
6. diferenças (2005- GiovanniFCB
CLIPS
1. Clip do Garth Brooks música Standing Outside the Fire, onde o protagonista é um
menino com síndrome de Down, é muito legal e fala muito de inclusão.
CURTAS
1. Ilha das Flores
Onde mostra a pobreza, o lixo, e a falta de inclusão social

2. Tony Melendez
Documentário sobre o violonista sem braços
http://www.gracers.com/re052005B.htm

3. Video da moça com SDde Florianópolis
Tema: Altas Habilidades/Superdotação: AH/SD
A Excêntrica Família de Antonia.
Matilda
A Pequena Espiã
Lances Inocentes
A família Tenaumam
Billy Elliot
Prenda-me se for Capaz
(Incluídas sugestões fórum inclusão até 30/7)
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