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Indicação de turmas:
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Disciplinas (transversalidade):
Artes, Filosofia, Educação Física.
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Hoje eu quero voltar sozinho (Brasil, Daniel Ribeiro, 2014, 96).
Bullying: provocações sem limites (Espanha, Josetxo San Mateo,
2009, 95’).
Um grito de socorro (Países Baixos, Dave Schram, 2013, 95).
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