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#fiqueemcasa

sugestões para
vencer o tédio,
sem sair de casa
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para visitar sem sair
de casa

google arts & Culture

Este recurso do Google permite
explorar acervos de museus do
mundo todo, como o Louvre, o
Museu do Cairo e até mesmo o
nosso Museu Nacional. Possui
diversos recursos interativos como
tours virtuais, super zoom em
obras de arte e até reconhecimento
facial para saber com qual obra de
arte você se parece!
Disponível na AppStore, PlayStore
e em artsandculture.google.com

canais para
conhecer mais

isac ness

Alguma vez você já se perguntou
por que uma cena de um filme te
emociona
tanto?
Talvez
você
descubra o motivo por aqui. Isac
Ness é professor de História e cria
vídeos com reflexões sobre a
relação entre a vida e a arte.
Top 4 vídeos:

Coisas que ignoramos em Baby
Shark (e em outros tipos de
música)
Harry Potter, Elis Regina e
Belchior: quanto custa crescer?
Segredos na abertura de "Anne
with an E"
La La Land: uma lição sobre
compromisso
Como é ser filho de Thanos?

Se te bater uma vontade de colocar
a mão na massa, olhar em volta e
não saber o que fazer, não se
desespere. O canal da Bárbara vem
com dicas de decoração baratinhas,
tutoriais de séries e filmes, dicas e
inspirações, tudo no estilo "faça
você mesmo".
Top 5 vídeos:

Como fazer adesivos super fácil
Decoração de parede com fita
isolante
Capinhas de celular com cola
quente
Como fazer ilustrações nas foto
com PicsArt
Como fazer estojos
personalizados

O Pipocando Musica é um canal
para quem curte músicas, clipes,
artistas e instrumentos. Os vídeos
trazem curiosidades sobre artistas,
letras de canções e a história por
trás delas.
Top 5 vídeos:

15 músicas famosas que viraram
hinos de torcida
10 músicas com inspirações
estranhas
10 músicas gringas que viraram
funk
10 melhores parcerias da música
brasileira
9 músicas românticas... só que
não!
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falta dos amigos

friends
12

NETFLIX

Ross, Rachel, Mônica, Chandler, Joey e
Phoebe. Com certeza você já ouviu
esses nomes. A série de 1994 ficou dez
anos no ar e se tornou um clássico.
Nela, trabalho, família, relacionamentos
e as responsabilidades da vida adulta
são mostrados de uma forma bemhumorada,
inteligente,
e
sempre
demonstrando o apoio mútuo que existe
entre esse grupo de amigos.

anne with an e
12

NETFLIX

Baseada no livro Anne de Green Gables,
escrito por Lucy Maud Montgomery em
1908, a série conta a história de Anne
Shirley, uma menina órfã de 13 anos que
é adotada (por engano) pelos irmãos
Marilla e Matthew, que queriam um
menino para ajudar na fazenda. Dona
de uma imaginação sem freios e de uma
língua afiadíssima, a jovem Anne chega
para mudar a vida não apenas da
família, mas de toda a cidade.

Extraordinary You
12

Eun Dan-oh é uma estudante de Ensino
Médio em uma escola de elite, porém
algo estranho está acontecendo com
ela. Pesquisando qual seria a origem
dos seus lapsos de memória, a garota
descobre que ela e todos que conhece
são na verdade personagens de um
mangá que ainda está sendo escrito.
Para piorar, Eun nem é a personagem
principal, e sua morte está prevista
para os próximos capítulos. Ela agora
precisa achar uma maneira de mudar
seu destino.

merlí
12

NETFLIX

Merlí é um professor de Filosofia que
acaba de aceitar um emprego na escola
onde estuda seu filho Bruno. O jeito
diferente de Merlí lecionar cativa os
alunos que passam a enxergar a
Filosofia de uma forma nova. Cada
episódio é dedicado a um pensador e
como o aprendizado permeia a vida dos
adolescentes e medeiam suas questões
pessoais. Os personagens maravilhosos
que formam a turma fazem a gente
sentir ainda mais saudades da escola.

sherlock
14

NETFLIX

Baseada no icônico personagem criado
por Sir Arthur Conan Doyle, a história
apresenta um Sherlock Holmes inquieto,
tecnológico e de humor ácido, vivendo
na Londres contemporânea. Ao lado de
seu socialmente aceitável, porém um
tanto reticente amigo John Watson,
Sherlock está sempre um passo à frente
do polícia — e, às vezes, dos próprios
bandidos. Cada episódio tem mais de
uma hora de duração, quase valendo
por um filme.

teen wolf
14

NETFLIX

Os amigos Scott e Stiles definitivamente
não
deveriam
estar
ouvindo
a
frequência de rádio da polícia de
Beacon Hills. Sabendo da busca por
uma garota desaparecida, os dois se
metem na floresta, onde Scott se perde
e é mordido por... alguma coisa. Nos
dias que se seguem, ele começa a notar
mudanças em seu corpo e sentidos,
Tudo se complica ainda mais com a
chegada de Alisson, uma linda garota
com uma família complicada.
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o auto da compadecida
L

2000

Direção: Guel Arraes

Eu não acredito que você viu Bacurau,
mas ainda não viu O Auto da
Compadecida. Esta pérola do cinema
nacional nos leva também ao Nordeste,
mostrando as tradições daquela terra
com um humor sutil e marcante. A dupla
Chicó e João Grilo sobrevive à custa de
pequenos golpes – até que Nossa
Senhora de Aparecida, Deus e o Diabo
surgem para julgar os seus pecados.

your name
L

2016

Direção: Makoto Shinkai

A jovem Mitsuha vive no interior do
Japão e sonha morar em Tóquio. Já na
capital, o garoto Taki sente que está
perdendo alguma coisa. Em uma manhã,
eles acordam com os corpos trocados.
Já vimos isso antes em muitas obras,
mas Your Name é diferente. A emoção,
as descobertas e o mistério do
acontecido são mostrados com uma
delicadeza encantadora, arte impecável
e uma trilha sonora perfeita.

para roma, com amor
12

2012

Direção: Woody Allen

Esse filme mostra quatro histórias que
acontecem ao mesmo tempo, na mesma
cidade e sem interferir umas nas outras.
Um casal vai a Roma para conhecer o
noivo da filha. Um arquiteto conhece
um estudante que o faz lembrar dele
mesmo quando jovem. Um casal do
interior se perde na cidade. Um homem
comum
é
confundido
com
uma
celebridade.

na natureza selvagem
12

2008

Direção: Sean Penn

Após se formar na faculdade e cansado
das brigas em casa, o jovem Christopher
decide que fará uma longa viagem pelos
EUA, sem destino certo. Enquanto sua
família tenta descobrir seu paradeiro,
Chris conhece novas pessoas e traça um
objetivo: seguir até o Alasca para viver
sozinho em meio à natureza. Um dos
destaques do filme é a trilha sonora,
composta cena por cena pelo vocalista
da banda Pearl Jam, Eddie Vedder.

Uma História de Amor e
Fúria
12

2013

Direção: Luiz Bolognesi

A animação se passa em quatro
momentos da História do Brasil, sendo
três no passado e uma projeção do
futuro, em 2096. A história é baseada
na mitologia indígena, onde um herói
foi escolhido para ser imortal e lutar
eternamente contra Anhangá – o signo
da morte e da destruição – por muitas e
muitas gerações.

lion

- uma jornada

para casa
12

2017

Direção: Garth Davis

Aos cinco anos, Saroo se perde em uma
estação de trem de Calcutá. Sem saber
o caminho de volta para casa, o menino
enfrenta grandes perigos até parar em
um orfanato e de ser adotado por uma
família australiana. Vinte anos depois,
Saroo está decidido a reencontrar sua
família biológica – com a ajuda do
Google Earth.

Com Amor, Van gogh
12

2017

Direção: Dorota Kobiela, Hugh Welchman

Um ano após o suicídio de Vincent Van
Gogh, Armand Roulin encontra uma
carta escrita por Vincent para o irmão,
mas que não foi entregue. Armand
então viaja para Arles para procurar
algum familiar do pintor. Indicado ao
Oscar de Melhor Animação (2018), o
filme foi todo pintado à mão por uma
equipe de mais de cem ilustradores!

um lugar silencioso
14

2018

Direção: John Krasinski

A família Abbot provavelmente tem uma
ideia bem diferente do que chamamos
de "tranquilidade do campo". Os quatro
vivem em sua fazenda no mais absoluto
silêncio. O motivo? Seres misteriosos
estão à solta, e seu principal sentido é
uma super audição. Primeiro filme em
que John Krasinski (The Office) dirige e
atua, esse thriller prende você do início
ao fim e já tem continuação confirmada.

o expresso do amanhã
16

2013

Direção: Bong Joon Ho

Do mesmo diretor de Parasita. Em um
futuro
distópico,
o
planeta
está
mergulhado em uma nova era do gelo
depois que um experimento científico
dá errado. Os humanos sobreviventes
estão a bordo do Snowpiercer, um trem
em constante movimento, cujos vagões
são divididos por classes sociais, com
os mais pobres passando frio e fome no
final do trem. Até que um jovem resolve
questionar esse sistema.

REMASTERED: AS DUAS
MORTES DE SAM COOKE
16

2019

Direção: Kelly Duane de la Vega

Sam Cooke (EUA, 1931 - 1964) foi um
cantor e compositor de soul. Mas seu
envolvimento com o movimento dos
direitos civis dos negros nos EUA
deixou muita gente insatisfeita. Esse
documentário investiga os eventos,
circunstâncias e controvérsias que
envolvem o assassinato do músico, aos
33 anos de idade.

podcasts para ouvir
enquanto lava louça

disponíveis no Spotify

ANTICAST
arte, história e política

FILOSOFIA POP
filosofia e sua relação com
as outras disciplinas

ESCRIBA CAFÉ
história com episódios
em formato de narrativa

MARCA TEXTO
literatura, com análises das obras
pedidas no ENEM e em vestibulares

APRENDA INGLÊS
COM MÚSICA
músicas em inglês traduzidas e
analisadas, com vocabulário e
gramática
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porque só jogando
mesmo

GARTIC
Gartic é um jogo de desenho online,
muito semelhante ao já conhecido
Imagem e Ação. A cada rodada, um
dos jogadores desenha uma palavra
sorteada,
enquanto
os
outros
tentam acertar o desenho. Vence
quem primeiro marcar 120 pontos.
Disponível na AppStore, PlayStore,
ou no seu navegador acessando
https://gartic.net

STOP
Nada como um Stop (ou Adedanha)
entre os amigos para passar o
tempo! Selecione uma letra e digite
cinco palavras com essa letra em
diferentes categorias. O jogador
que acertar o maior número de
palavras no menor tempo ganha!
Disponível na AppStore e
na PlayStore.

GEOGUESSR
Aqui temos mais uma forma de
viajar sem sair de casa. Utilizando
o Google Maps e o Google Street
View, o jogo coloca você em um
ponto qualquer do mundo e você
deve adivinhar onde está. Quanto
mais preciso o seu palpite, mais
pontos você ganha.
Disponível em
www.geoguessr.com

ILHA DOS PINGUINS
Diferente da maioria, esse jogo foi
feito para relaxar. Crie a sua ilha
de gelo e observe os seus pinguins
crescendo, nadando, pescando e
fazendo coisas engraçadinhas de
pinguim. Outro diferencial do jogo
é que você ganha pontos por ficar
offline, o que te deixa fazer outras
coisas
sem
sentir
que
está
perdendo algo.
Disponível na AppStore e
na PlayStore

essas são as
sugestões da DCULT
para você passar o
tempo durante a
quarentena
siga a gente para
ver mais ;)

culturas.cp2

