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COMUNICADO DE LÍNGUA INGLESA  

 FILME THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER 
Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2 

 
 

Prezadas Famílias, 
 
As questões levantadas em relação à escolha do filme The perks of being a 
wallflower para nortear uma atividade avaliativa de Inglês do 6º ano foram 
compartilhadas comigo pela Coordenação Pedagógica, e levadas em cuidadosa 
consideração por todos nós. 
  
Gostaria de, em um primeiro momento, explicitar os critérios que motivaram a 
seleção do material pela professora, e como o filme foi trabalhado pelo grupo. A 
intenção por trás de compartilhá-lo com os alunos veio do intuito de tratar com 
eles temas educacionais importantes que vêm se mostrando caros a essa turma. A 
discussão proposta girava em torno das relações que os personagens estabeleciam 
entre si, e procurava sensibilizá-los quanto aos problemas que cada um de nós 
enfrenta, sem que os outros necessariamente saibam. Era sobre solidão, amizade 
e seus desdobramentos positivos e negativos. 
  
Além disso, o projeto de final do trimestre do grupo é produzir uma narrativa – 
que pode ser contada, escrita, encenada, musicada etc – compartilhando sua 
história de vida de maneira criativa. Os diários escritos pelo protagonista seriam 
também exemplos de narração da própria história, de construção do discurso sobre 
si. 
  
No entanto, reconhecemos e concordamos que apesar de o filme tratar de assuntos 
sérios com delicadeza, sua escolha não foi a mais adequada para essa faixa etária. 
Há outros materiais capazes de desencadear esta discussão, mais apropriados para 
o repertório e o momento vivido pelos alunos. 
  
Em conversa com a professora, reorientei-a quanto a outros parâmetros 
importantes a considerar quando da seleção dos recursos didáticos, e reforcei com 
toda a equipe os mesmos acordos. Aos alunos será proposta uma nova atividade 
avaliativa, que promoverá reflexões sobre os mesmos temas, mas partindo de 
outros referenciais. 
  
Agradecemos o contato de vocês, e sua contribuição valiosa para ajuste tão 
importante da prática. 
  
Seguimos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos. 



  
Atenciosamente, 
 
Ludmila Lemos 
Coordenadora de Inglês – Red Balloon 

 
Rua Comendador Elias Zarzur, 301  
Alto da Boa Vista – São Paulo  
Tel: +55 (11) 3878 6700 
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