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Vamos trabalhar com o filme: “O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida”. 

Este filme pode ser acessado por meio do link no youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=WpVxNuj43U8. 

Em resumo, “O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida” traz uma 

história sobre a importância da preservação da natureza diante dos 

avanços do capitalismo e da ganância. Tudo começa com Ted (Zac 

Efron), um garoto de 12 anos apaixonado pela vizinha Audrey 

(Taylor Swift). Capaz de tudo para agradar a garota, ele descobre 

que o grande sonho dela é ver uma árvore de verdade, afinal, onde 

eles vivem isso não existe mais. Na cidade de Thneed-Ville tudo 

é tecnológico e artificial. 

Para descobrir o que aconteceu com as árvores e como conseguir 

uma para sua amada, Ted embarca numa incrível aventura, na qual 

passeia por uma terra desconhecida, cheia de cor e natureza. Lá 

conhece também o simpático - e ao mesmo tempo rabugento - 

Lorax, uma criatura preocupada com o futuro que luta para proteger seu mundo. A história é inspirada 

no livro do escritor e cartunista norte-americano Dr. Seuss, o mesmo que inspirou os filmes “O 

Grinch”, vencedor de três estatuetas do Oscar, e “O Gato”. 

 

Após assistir ao filme, 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. Existe um problema mencionado ou inferido no filme. Do que se trata? Como ele se tornou um 

problema? 

4. A expansão do consumo interfere na natureza? De que forma isso é apresentado no filme?  

5. Se você tivesse o poder de solucionar o problema, o que você faria? 

6. Mesmo que você não possa solucionar o problema da destruição da natureza, o que você pode fazer 

para protegê-la? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WpVxNuj43U8


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

