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Queridos alunos e famílias,

A equipe de CPG sugere a vocês filmes de férias, dentro das temáticas trabalhadas no semestre.

Um pretexto para um bom papo sobre necessidades humanas, como o pertencimento a um grupo

e o reconhecimento social.

8º ano



Good Sam

2019 ‧ 1h 30m

Quando um misterioso bom samaritano, 

mais conhecido como "Good Sam", passa a 

distribuir 100 mil de dólares para pessoas 

aparentemente aleatórias de Nova York, a 

repórter Kate Bradley (Tiya Sircar) é 

encarregada de descobrir a identidade e o 

motivo por trás das ações desse sujeito. 

Porém, ela não esperava descobrir o amor, 

enquanto investigava essa curiosa  história.



Good Sam

2019 ‧ 1h 30m

• Kate é uma repórter que gostava de atuar cobrindo acidentes na cidade de Nova Iorque. Porque a 

emissora de TV a afastou dessa área de cobertura?

• Você gostaria de ganhar 100 mil dólares? O que você diria para convencer alguém a lhe dar esse 

dinheiro?

• Suponha que você tenha ganhado 100 mil dólares e queira fazer uma boa ação com o dinheiro. Qual 

seria essa boa ação?



O Máskara

1994 ‧ Comédia/Filme de super-herói ‧ 1h 41m

A vida do tímido e socialmente desajeitado bancário

Stanley Ipkiss muda completamente quando ele encontra

no mar uma máscara que possui o espírito do deus

escandinavo Loki. Sempre que usa a máscara, Stanley

ganha superpoderes e se transforma em um cara cheio

de charme e confidência, tudo o que é suficiente para

ganhar a atenção da linda cantora Tina. Mas, acaba

atraindo também o perigoso namorado dela, o gângster

Dorian, que tenta se apoderar da máscara para usar seus

poderes para o mal.



O Máskara

1994 ‧ Comédia/Filme de super-herói ‧ 1h 41m

• Como era a vida de Stanley Ipkiss antes de ele

encontrar a Máscara? Se vocês fosse descrevê-lo

a outra pessoa que não o conhece, que adjetivos

usaria?

• O que a Máscara “permitiu” que o personagem

fizesse que ele não poderia fazer sem a Máscara?

• O personagem Dr. Arthur Neuman é um terapeuta

que escreveu o livro “As máscaras que usamos”.

Nele, afirma que todos usamos algum tipo de

“máscara” que suprime nossos desejos mais

obscuros e adotamos uma imagem mais aceitável

socialmente. Você consegue explicar com suas

palavras o que esse conceito deve significar?

• Que tipos de “máscaras” sociais você consegue

identificar nas pessoas? E em você? Como elas

prejudicam, protegem ou ajudam nas relações

entre as pessoas?



Yesterday

2019 ‧ Romance/Comédia ‧ 1h 57m

Após sofrer um acidente, um cantor-compositor (Himesh

Patel) acorda numa estranha realidade, onde ele é a única 

pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus 

ídolos, o protagonista se torna um sucesso gigante, mas a 

fama tem seu preço.



Yesterday

2019 ‧ Romance/Comédia ‧ 1h 57m

• Se você pudesse ter o mesmo talento de alguém, que 

talento seria esse e por que? O que este talento traria de 

diferente na sua vida?

• Quais são as consequências de se apropriar da obra de 

outra pessoa?

• Se você tivesse oportunidade semelhante a do personagem 

Jack Malik o que você faria? Quais seriam suas opções?



Modo Avião

2020 ‧ Comédia ‧ 1h 35m

Como a grande maioria das estudantes de moda, Ana (Larissa

Manoela) tinha o sonho de se tornar uma estilista de muito

sucesso. Porém, ao receber uma proposta de ser

influenciadora digital de uma marca renomada, ela larga a

faculdade para investir todo o seu tempo na página digital

criando publicações. O trabalho que a princípio seria incrível,

foi ficando cada vez mais nocivo para ela mesma: certo dia,

de tanto ter os olhos somente na tela do celular, a jovem

sofre um sério acidente de carro, o que a leva a deixar sua

função de influenciadora de lado e passar um tempo na casa

de seu avô Germano (Erasmo Carlos), no interior da cidade.

Nessa volta às origens, Ana entra em um profundo processo

de autoconhecimento e estabelece mais proximidade e afeto

pela sua família e por ela própria.



Modo Avião

2020 ‧ Comédia ‧ 1h 35m

• Quais são os desejos da personagem Ana 

quando ela decide viver uma vida de 

influenciadora digital? Quais seus maiores 

valores?

• De que forma os pais de Ana se empenhavam 

para mostrar os excessos cometidos por ela?

• O que faz com que Ana pare e repense sua vida?

• Qual a importância de resgatar sua família (seu 

avô e as histórias de sua avó)?

• Qual a FUNÇÃO que o celular e as redes sociais 

exerciam na vida de Ana? Essa função (essas 

necessidades) poderiam ser supridas de outra 

maneira?


