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ResumoResumo
A série conta a história da jovem
órfã Anne que foi adotada por

Marilla e Matthew Cuthbert, dois
irmão que, como estão

envelhecendo precisam de alguém
que os ajude a cuidar de sua

fazenda.
A menina  arruma várias

confusões e passa por momentos
complicados, mas sempre

encontra uma forma de superá-
los.



Mesmo sendo uma série muito boa
para descontrair, Anne with an E 

traz a tona assuntos muito
importantes de se pensar...
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Aceitação



Quando Bash, amigo de Gilbert,
se muda para Avonlea acaba

sendo alvo de grande
preconceito pelas pessoas da

cidade.

Com o apoio de seus amigos e
família ele-Bash- supera

qualquer situação.

A série traz como assunto,
também, o rascismo. 

Rascismo



Os alunos em Avonlea, cidade em
que Anne mora, possuiam uma
educação conservadora. Porém,

quando Sta. Stacy chegou na
cidade, as coisas mudaram...

Ela se 
envolv

eu com
 os alu

nos,

realizo
u aulas

 prátic
as e at

é

mesmo
 um jornal

 para a
s crian

ças
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sarem suas 

opiniõe
s.

Educação



Direitos das
mulheres

Após uma triste situação envolvendo
uma de suas colegas e um ex colega,
Anne escreveu um artigo sobre os
direitos das mulheres no jornal

escolar, mesmo a atitude não tendo
tido boa repercusão na cidade.

As mulheres, na época, viviam pela
imagem que as outras pessoas

tinham delas.
Quando ocorria algo entre um homem
e uma mulher que era considerado
inadequado quem sofria todas as
consequências era a mulher.



Liberdade de
expressão

Naquela época os adultos
acreditavam que as crianças não
deveriam possuir suas próprias
opiniões e ideias sobre a vida e o

mundo.

Anne não aceitou a situação em que
vivia, e, junto de seus colegas de

classe, resolveu mudá-la...

"Liberdade de expressão é
um direito humano!"



Um pouco sobre a
Anne

Anne  é uma menina diferente
das outras.

Não se preocupa com
esteriótipos e sempre tenta

mudar o pensamento
preconceituoso das pessoas

da época.

Tem uma grande imaginação.



Um pouco sobre o
Gilbert

Está sempre disposto a ajudar
os outros.

Apaixonado pela Anne.

Seu sonho é se tornar médico.

Muito inteligente.



Um pouco sobre a
Diana

Melhor amiga da Anne.

Uma menina extremamente
educada.

Está sempre apoiando a
Anne, mesmo quando todos

estão contra ela.



Um pouco sobre
Marilla e Matthew
Adotaram Anne, mesmo no
inicio desejando um menino.

Moram juntos a vida inteira e
nunca se casaram por

problemas que ocorreram na
família quando ainda eram

crianças.

Ajudam Anne em tudo
que ela precisa.



Antes de morar com os
Cuthbert Anne morou...

...Em um orfanato em
que era aterrorizada
pelas outras meninas.

...em uma casa, onde
além de trabalhar

cuidando dos filhos do
casal era agredida por

eles.



Porém, quando se mudou
para Green Gables
descobriu algo
maravilhoso...

...O amor.



Esta é Green Gables, a
fazenda em que Anne,

Marilla e Matthew moram.



Frases

"Grandes palavras são necessárias paraexpressar grandes ideias."

"Às vezes, é precis
o deixar as pessoa

s

amarem você.”

"Eu escolho a mim mesma e assimjamais ficarei decepcionada.”

"Deve decidir o que 
deve fazer e ser, e

se esforçar para is
so."

 "Não se pode comprar a lealdade.”

"Por que as piores
 lembranças são a

s

mais insistentes?”



"Anne with an E" é inspirada em
uma série de livros...


