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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Análise do Filme: Desafiando Gigantes 

Após assistir ao filme responda: 

1.Taylor o personagem principal da história passa por 

muitas dificuldades no trabalho e em casa.  

-Enumere uma dificuldade encontrada no trabalho: 

Ele não consegue fazer  com que o time a qual é 

treinador vença por seis anos. 

-Uma dificuldade em família: 

A esposa de Taylor quer muito ter um filho,eles fizeram várias tentativas, mas nunca 

conseguiram, porém depois de alguns exames, o casal descobre que o problema está 

nele. Isso o deixa mais frustrado ainda. 

2.Taylor, após muitas lutas consegue encontrar inspiração para lutar e seguir em 

frente. Onde ele busca essa inspiração? Comente. 

É na leitura da Bíblia Sagrada e na oração que Taylor consegue a força necessária 

para lutar e vencer. 

3.Taylor conseguiu desafiar e vencer  o gigante que o atormentava. Você já 

conseguiu vencer algo que parecia ser impossível? Comente. 

Resposta Pessoal 

4.Ao nos deparamos com alguma dificuldade o que devemos fazer? 

 Vencer nossos limites ou deixar as coisas acontecerem?  

Resposta Pessoal 

5.É normal sentir medo de algo ou alguém. Qual é o seu maior medo? Comente. 

Resposta Pessoal 

6.Será  que é mais fácil ser fraco e pequeno ou forte e determinado para vencer as 

dificuldades da vida? Justifique sua resposta. 

Resposta Pessoal 

7. “ A fé move montanhas”. Você acredita nessa afirmação?Comente. 

Resposta Pessoal 
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8.Observe a cena abaixo: 

Essa foi uma cena muito emocionante. Faça uma breve descrição dela: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

9.Descreva quais foram as palavras de incentivo que o técnico utilizou nesse 

momento com o capitão do time: 

Você consegue, não desista! 

10.Qual cena do filme você mais gostou. Comente-a. 

Resposta Pessoal 

11.Assinale apenas uma opção. 

A partir desse momento quais frases farão parte da sua vida? Explique porque. 

a.(   ) “Nunca desista”  

b.(   )”Nunca volte atrás”  

c.(   )”Nunca perca a fé” 

Resposta Pessoal 

 


