Guia prático para você
assistir Filmes e Séries
Em inglês.
“Este livro digital reune as
principais indicações de obras
cinematográficas entre filmes,
animações e seriados em inglês
que te ajudarão a construir
o seu caminho rumo à
fluência na lingua inglesa.
Este material é destinado a
todos os alunos do curso de
Inglês Jackson Roger 7.0”
By Jackson Roger

Todos os Direitos Reservados

sAIBA COMO ASSISTIR FILMES E SÉRIES EM INGLÊS
Assistir filmes ou seriados em inglês é fundamental para a obtenção da
fluência no idioma, isso porque os filmes carregam imagens, diálogos e
experiencias que vivenciamos ou enfrentamos ao longo da vida.
As narrativas dos filmes estão presentes no cotidiano da nossa
sociedade e refletem os nossos pensamos, por isso eles devem fazer
parte da sua rotina do aprendizado da língua inglesa.
Confira abaixo as principais dicas para você assistir filmes e séries em
inglês da melhor forma possível.

1) SEMPRE ASSISTA com o áudio em inglês e legenda em português.
Como o objetivo é entender e treinar o inglês, por isso não adicione o áudio em
português aos filmes, isso foge do objetivo principal que é treinar o Listening
(Compreensão). Opte sempre para Áudios em inglês Original e coloque a legenda
em Português para você conseguir entender os diálogos.

2) Escolha filmes e seriados com diálogos simples para assistir.
A escolha certa dos filmes ou seriados é ideal para você conduzir com
harmonia o seu processo de compreensão na língua inglesa.
Se você é iniciante, opte sempre por filmes de animações destinado ao público
infantil. Estas obras concentram diálogos simplificados e de fácil compreensão.
De preferência assista séries com gênero de fantasias, ficção científica, comédia
ou drama. E na medida que se sentir mais confiante com seu aprendizado,
explore outras opções de gêneros.

3) Assista conteúdos que você já conhece.
Para você acelerar o processo de assimilação dos diálogos dos filmes ou séries
em inglês que você estiver assistindo, é ideal que você assista os conteúdos já
familiarizados.
Portanto, os filmes ou seriados mais indicados para você começar a assistir são
os que você já assistiu no passado. Como você já entende o enredo e as conexão
das histórias e narrativas você conseguirá compreender e assimilar com mais
facilidade. Só lembre que o áudio sempre deve estar em inglês original e a
legenda em português.

4) assista sem legendas.
Após assistir vários filmes ou séries em inglês é o momento de testar a sua
habilidade da compreensão. Para isso, assista filmes ou séries em inglês sem
legenda. Faça uma breve avaliação e tente notar o seu grau de dificuldade na
compreensão dos diálogos. Se notar que está muito difícil para entender, adicione
a legenda em português ou Inglês.

5) ENTENDA O CONTEXTO GERAL E NÃO AS ENTRELINHAS.
Quando estiver assistindo aos filmes ou seriados em inglês não se prenda as
palavras que você não entender ou tiver dificuldade, tente apenas identificar o
significado contextual do diálogo.
Isso vai te ajudar a se manter conectado com a cena sem perder o foco do
aprendizado.

6) TENHA PACIÊNCIA E “TAKE IT EASY”.
Muitas pessoas quando assistem filmes ou séries em inglês desejam
compreender os nativos a todo custo em tempo record e acreditam que a
habilidade da compreensão dos diálogos deveria surgir instantaneamente após
assistir um filme ou dois. Não é assim que funciona!
Não se cobre tanto e nem se sinta frustrado caso você tenha muita dificuldade
para entender os filmes no início. Você não aprendeu a andar da noite para o
dia. Tudo foi questão de prática e adaptação.
Dar risadas em algumas cenas dos filmes ou compreender os nativos vai muito
além do que simplesmente conhecer vocábulos e expressões em inglês, é
preciso ter conhecimento cultural e sobre a atualidade.
Por isso, estude inglês mas leia também sobre outros assuntos do mundo a
fora e fique por dentro sobre o que acontece na economia, política externa,
sociedade e do mundo das celebridades, principalmente as hollywoodianas.

RECOMENDAÇÕES
“Confira as minhas séries e filmes preferidos
que assisti ao longo dos anos e que me
ajudaram a consolidar a minha fluência na
língua inglesa.”

Séries

As melhores séries para você
maratonar enquanto aprende
inglês.

BLACKLIST
A Lista Negra, retrara a história de um
ex-oficial da marinha dos Estados Unidos
que se tornou um criminoso de alto nível.
A história começa a partir da rendição de
Raymond ao FBI, na qual está disposto
a revelar uma lista de nomes com os
criminosos mais perigosos do mundo.
Temporadas: 9

STRANGER THINGS
A investigação sobre as estranhas
circunstâncias envolvendo seu sumiço na
cidade Hawkins, leva um grupo de préadolescentes a conhecer uma garota com
poderes de telecinese e a descobrir uma
passagem para um Mundo Invertido.
Temporadas: 4

VIKINGS
A série conta a trajetória de Ragnar
Lodbrok, um jovem que se considera
descendente de Odin. Ragner é um
guerreiro e fazendeiro casado com
Lagertha. Visionário e sonha em viver
diversas aventuras, ele acredita que
as riquezas sonhadas por seu povo
encontram-se além do mar Báltico.
Temporadas: 6
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PEAKY BLINDERS
Os Peaky Blinders são uma organização
criminosa de origem cigana que se passa
na cidade de Birmingham, Inglaterra,
em 1919, formada vários meses após o
final da Primeira Guerra Mundial (1914–
1918). A história é centrada na ambição
do líder da gangue inglesa, Thomas
“Tommy” Shelby.
Temporadas: 7

BREAKING BAD
Walter White, um professor colegial de
química de 50 anos começa a produzir
secretamente metanfetamina para
proporcionar uma segurança à sua
família. Porém esta nova fase em sua
vida provoca dezenas de acontecimentos
misteriosos.
Temporadas: 5

BLACK MIRROR
Black Mirror é uma série de televisão
britânica antológica de ficção científica
criada por Charlie Brooker e centrada em
temas obscuros e satíricos que examinam
a sociedade moderna, particularmente a
respeito das consequências imprevistas
das novas tecnologias.
Temporadas: 5
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THE CROWN
Após a morte do pai, o rei George VI
(Jared Harris), a jovem princesa Elizabeth
II (Claire Foy) inicia sua jornada rumo
a liderança da monarquia mais famosa
do mundo. Enquanto isso, ela precisa
desenvolver um relacionamento sólido
com o dominador primeiro ministro,
Winston Churchill.
Temporadas: 4

THE FLASH
A série retrata a vida de Barry que
procura o assassino de sua mãe enquanto
Flash, sua versão meta-humana, protege a
cidade dos poderosos vilões.
Temporadas: 7

YOU
A história acompanha Joe, um gerente
de livrarias que conhece uma aspirante
a escritora e usa a internet e as mídias
sociais como ferramentas para reunir as
informações pessoais para se aproximar
dela e também para fazer a mulher dos
seus sonhos se apaixonar por ele.
Temporadas: 2

© Curso de Inglês Jackson Roger - Todos os Direitos Reservados.

SHERLOCK
A série retrata as atividades do detetive
Sherlock Holmes e o seu amigo dr. John
Watson, os dois acabam desenvolvendo
uma parceria intrigante, na qual a dupla
vagará pela capital inglesa solucionando
assassinatos e outros crimes brutais. Tudo
isso em pleno século XXI.
Temporadas: 5

GAME OF THRONES
Situada nos continentes fictícios de
Westeros e Essos, a série centra-se
no Trono de Ferro dos Sete Reinos e
segue um enredo de alianças e conflitos
entre as famílias nobres dinásticas, seja
competindo para reivindicar o trono ou
lutando por sua independência.
Temporadas: 8

DARK
Dark é essencialmente uma série sobre
viagem no tempo. A trama se passa na
cidade fictícia de Winden, na Alemanha,
e acontece de forma não linear,
alternando um vai e volta entre 1953,
1986 e 2019. Esse três anos específicos
representam dois ciclos de 33 anos.
Temporadas: 3
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OUTLANDER
Outlander conta a história de Claire
Randall, uma enfermeira em combate
no ano de 1945. Ela é misteriosamente
transportada através do tempo e
mandada para 1743, e sua vida passa a
correr riscos que ela desconhece.
Temporadas: 5

LIE TO ME
A série conta a história de um cientista
que dedicou toda a sua vida ao estudo
do comportamento humano. Lightman
ainda conta com a ajuda da sua parceira
e psicóloga Dra. Gillian Foster, além do
pesquisador Eli Locker e de Ria Torres,
uma mulher com o talento natural de
interpretar as expressões humanas.
Temporadas: 3

COBRA KAI
Cobra Kai acontece 30 anos após os
acontecimentos do filme original (o
torneio de All Valley de 1984) e segue a
história de Johnny Lawrence fracassado e
alcoólatra, que busca redenção, ao reabrir
o infame dojo Cobra Kai, reacendendo a
sua rivalidade com o agora bem-sucedido
Daniel LaRusso.
Temporadas: 3
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SUITS
A série narra a história de um garoto
que abandonou a faculdade de direito
mas, brilhante como é, consegue uma
entrevista com o respeitado Harvey
Specter, um dos melhores advogados de
Manhattan. Quando percebe o talento
nato e a memória fotográfica do garoto,
Harvey o contrata e, juntos, eles formam
uma dupla imbatível.
Temporadas: 9

HOW TO GET AWAY
WITH A MURDER.

A série acompanha a vida pessoal e
profissional de Annalise Keating, uma
professora de direito e advogada criminal
na Filadélfia que vê sua vida virar de
cabeça para baixo quando percebe que
ela e alguns alunos estão relacionados ao
assassinato de uma jovem.
Temporadas: 6

HAWAII FIVE-0
A história de Hawaii 5-0 acompanha a
força-tarefa policial de elite no Havaí,
liderada por um oficial da Marinha
decorado que investiga crimes de alto
nível. A série é uma reinicialização do
clássico drama policial de Jack Lord dos
anos 70.
Temporadas: 10
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THE PUNISHER
A série O Justiceiro conta a história de
Frank Castle, um veterano da Marinha,
que após o assassinato de sua família, se
torna o vigilante conhecido como “The
Punisher”, com apenas um objetivo em
mente: vingança.
Temporadas: 2

EXPLAINED
Esta série documental narrada por
celebridades aborda vários assuntos
fascinantes, que vão de monarquias a
pedidos de desculpas, passando por
cirurgias plásticas e cães.
Temporadas: 3

LOST
“Lost” narra a história de um avião em
rota internacional, que caiu em uma
ilha misteriosa e logo um grupo de
passageiros precisa lutar para sobreviver.
O resultado é desesperador!
Temporadas: 6
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THE QUEEN’S GAMBIT
O Gambito da Rainha conta a história
de Beth Harmon, uma menina órfã que
se revela um prodígio do xadrez. Mas
agora, aos 22 anos, ela precisa enfrentar
seu vício para conseguir se tornar a maior
jogadora do mundo.
Temporadas: 2

HOW I MET YOU MOTHER
A série conta a história sobre como
Ted Mosby conheceu a mãe dos seus
filhos. Ele volta no tempo para 2005,
relembrando suas aventuras amorosas em
Nova York e a busca pela mulher dos seus
sonhos.
Temporadas: 9

HOUSE OF CARDS
É um drama sobre as consequências
do poder e da corrupção, Francis
Underwood está sedento por sucesso e
nada o detém. Trata-se de uma história
onde são ultrapassados os limites para
satisfazer o desejo de um homem que
ambiciona governar o mundo.
Temporadas: 6
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SCANDAL
Scandal conta a história de Olivia Pope,
a ex-consultora de comunicações da
presidência, que dedica sua vida a
proteger a imagem pública da elite da
nação e garantir que seus segredos nunca
venham à tona.
Temporadas: 7

ONCE UPON A TIME
A série relata fatos na cidade fictícia de
Storybrooke, no Maine, onde Regina
é uma rainha má que rouba memórias
graças à maldição obtida por meio de
Rumplestiltskin. Suas vítimas viveram,
portanto, uma realidade imutável durante
28 anos, sem ter qualquer noção de sua
idade.
Temporadas: 7

THIS IS US
This is Us é focada na história da família
Pearson, que começou com o casamento
entre Jack Pearson e Rebecca Pearson. No
presente, o seriado acompanha os filhos
do casal, Randall, Kate e Kevin, que já são
adultos e lidam com diversos problemas
comuns da idade, como questões de
carreira e formação de família.
Temporadas: 5
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Filmes

Animações

Os melhores filmes de animações
para você assistir e dar boas risadas
enquanto turbina seu aprendizado.

THE CROODS
Família da pré-história vê sua caverna
ser destruída. Depois disso, os Croods
partem em uma aventura em busca de
um novo lugar para morar, liderados
por um garoto muito imaginativo que
lhes ajuda a desbravar um mundo
inteiramente novo.
Ano de produção: 2013
Classificação: Livre

ZOOTOPIA
Em uma cidade de animais, uma raposa
falante se torna uma fugitiva ao ser
acusada de um crime que não cometeu. O
principal policial do local, o incontestável
coelho, sai em sua busca.
Ano de produção: 2016
Classificação: Livre

MOANA
Uma jovem parte em uma missão para
salvar seu povo. Durante a jornada,
Moana conhece o outrora poderoso
semideus Maui, que a guia em sua busca
para se tornar uma mestre em encontrar
caminhos. Juntos, eles navegam pelo
oceano em uma viagem incrível.
Ano de produção: 2017
Classificação: Livre
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SHREK
Determinado a recuperar a tranquilidade
de antes, Shrek resolve encontrar
Farquaad e com ele faz um acordo e ele
e seu amigo burro vão resgatar uma bela
princesa, que é prisioneira de um dragão,
logo eles descobrem que seus problemas
estão apenas começando.
Ano de produção: 2001
Classificação: Livre

ONWARD
Na animação da Disney, dois irmãos:
uma jornada fantástica, em um local
onde as coisas fantásticas parecem ficar
cada vez mais distantes de tudo, dois
irmãos Elfos adolescentes embarcam em
uma extraordinária jornada para tentar
redescobrir a magia do mundo ao seu
redor.
Ano de produção: 2020
Classificação: Livre

ICE AGE
Vinte mil anos atrás, num mundo
coberto de gelo, o mamute Manfred e a
preguiça Sid resgatam um bebê humano
órfão. Agora, os dois vão enfrentar muitas
aventuras até devolver o filhote de gente
à sua tribo, que migrou para um novo
acampamento.
Ano de produção: 2002
Classificação: Livre
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INSIDE OUT
Com a mudança para uma nova cidade,
as emoções de Riley, que tem apenas
11 anos de idade, ficam extremamente
agitadas. Uma confusão na sala de
controle do seu cérebro deixa a Alegria
e a Tristeza de fora, afetando a vida de
Riley radicalmente.
Ano de produção: 2015
Classificação: Livre

DESPICABLE ME
Em Meu Malvado Favorito, o malencarado Gru já foi considerado o
vilão mais temido do mundo, mas teve
seu status abalado pelo novato Victor.
Determinado a recuperar o título, Gru
planeja executar um crime jamais visto
pela humanidade: o roubo da Lua.
Ano de produção: 2010
Classificação: Livre

KUNG FU PANDA
Po é um panda sonha em transformarse em um mestre de kung fu. Seu sonho
se torna realidade quando, ele deve
cumprir uma profecia antiga com seus
ídolos, os Cinco Furiosos. Po precisa de
toda a sabedoria, força e habilidade para
proteger seu povo do inimigo.
Ano de produção: 2008
Classificação: Livre
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MADAGASCAR
O Leão Alex é o rei da selva urbana,
a principal atração no zoológico de
Nova York. Ele e seus melhores amigos
sempre viveram em cativeiro, felizes,
com refeições regulares e um público
para adorá-los. No entanto, Marty quer
explorar o mundo e foge com a ajuda dos
pinguins.
Ano de produção: 2005
Classificação: Livre

RATATOUILLE
Remy possui um sofisticado paladar. Seu
sonho é se tornar um chef de cozinha
e desfrutar as diversas obras da arte
culinária. O único problema é que ele
é um rato. Quando se acha dentro de
um dos restaurantes mais finos de paris,
Remy decide transformar seu sonho em
realidade.
Ano de produção: 2007
Classificação: Livre

BRAVE
A princesa Merida deve seguir os
costumes do seu reino e tomar-se rainha
ao lado do cavalheiro que conseguir a
sua mão durante um torneio de arco e
flecha. Porém, a jovem está determinada
a trilhar seu próprio caminho e desafia a
tradição ancestral.
Ano de produção: 2012
Classificação: Livre
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PETE’S DRAGON
Soluço busca realizar seu grande sonho
de encontrar um lar pacífico onde os
dragões possam viver em segurança. Mas
quando o perigo começa a rondar o lar,
que a dupla banguela e soluço é testada e
precisa tomar decisões difíceis para salvar
suas espécies.
Ano de produção: 2019
Classificação: Livre

BOLT
Bolt é um cachorro que estrela uma
série de tv, na qual possui superpoderes.
Entretanto, Bolt não sabe que o mundo
que o cerca é falso, acreditando que
realmente possui dons especiais. Ao
lidar com a vida real é que, aos poucos,
ele toma consciência de que não tem
superpoderes e é um cachorro normal.
Ano de produção: 2009
Classificação: Livre

A BUG’S LIFE
Todo ano, os gananciosos gafanhotos
exigem uma parte da colheita das
formigas. Mas quando algo dá errado
e a colheita destruída, os gafanhotos
ameaçam atacar e as formigas são
forçadas a pedir ajuda a outros insetos
para enfrentá-los numa batalha.
Ano de produção: 1998
Classificação: Livre
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WRECK-IT RALPH
Ralph está cansado de ser desprezado
no seu próprio jogo de fliperama. Para
ganhar a atenção do herói Felix e todos
os outros personagens, o vilão tem um
plano e sai em busca de uma medalha,
com a intenção de provar o seu valor.
Ano de produção: 2013
Classificação: Livre

THE GOOD DINOSAUR
Os dinossauros foram extintos após a
colisão de um gigantesco asteroide com o
planeta terra. E se este evento não tivesse
ocorrido? O filme parte desta premissa
para trazer a história de dinossauros que
ainda hoje controlam o planeta. E mostra
a amizade de Arlo, um dinossauro
adolescente. Muita coisa irá acontecer.
Ano de produção: 2016
Classificação: Livre

BIG HERO
O grande robô inflável está sempre a
postos para cuidar de Hiro Hamada.
Quando algo devastador assola a cidade,
o menino prodígio, seus amigos e o
robô formam um grupo de heróis para
combater o mal.
Ano de produção: 2014
Classificação: Livre
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“A lista dos principais filmes que inspiram e
que geram adrenalina enquanto
você aprende inglês.”

Filmes

Os melhores filmes para você
assistir e treinar seu inglês.

THE TOMORROW WAR
O mundo fica chocado quando um grupo
de viajantes do tempo chega em 2051
para entregar uma mensagem urgente:
trinta anos no futuro, a humanidade está
perdendo uma guerra global contra uma
espécie alienígena mortal.
Ano de produção: 2021
GERNERO: Ficção científica, Ação, Suspense

12 YEARS A SLAVE
Um dia, após aceitar um trabalho,
Solomon é Vendido como se fosse um
escravo, e precisa superar humilhações
físicas e emocionais para sobreviver.
Ao longo de doze anos ele passa por
dois senhores, Ford e Edwin Epps, que,
cada um à sua maneira, exploram seus
serviços.
Ano de produção: 2014
GERNERO: Drama, Histórico

6 UNDERGROUND
Liderados por um homem enigmático,
seis bilionários forjam as suas próprias
mortes e criam um grupo de elite para
combater o crime e mudar o mundo,
mesmo sem terem chances de ser
identificados.
Ano de produção: 2020
GERNERO: Ação, Policial

© Curso de Inglês Jackson Roger - Todos os Direitos Reservados.

CRUELLA
Estella quer fazer um nome através de
seus designs e acaba chamando a atenção
da Baronesa Von Hellman. Entretanto,
o relacionamento delas desencadeia um
curso de eventos e revelações que fazem
com que Estella abrace seu lado rebelde E
voltado para vingança.
Ano de produção: 2021
GERNERO: Comédia, Drama, Família

THE PURSUIT OF HAPPYNESS
Chris enfrenta sérios problemas
financeiros, sua esposa, decide partir.
Ele agora é pai solteiro e precisa cuidar
de seu filho de 5 anos. Tentando usar
sua habilidade como vendedor para
conseguir um emprego melhor. A
esperança de que dias melhores virão.
Ano de produção: 2007
GERNERO: Biografia, Drama

HARRIET
A história de Harriet Tubman, ativista
política que, durante a guerra civil
americana, ajudou centenas de escravos
a fugirem do sul dos Estados Unidos.
Suas ações contribuíram fortemente
para que a história tomasse um novo
direcionamento.
Ano de produção: 2020
GERNERO: Biografia, Drama,
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JUMANJI
Quatro adolescentes encontram um
videogame cuja ação se passa em uma
floresta tropical. Empolgados com o
jogo, eles escolhem seus avatares para
o desafio, mas um evento inesperado
faz com que eles sejam transportados
para dentro do universo fictício,
transformando-os nos personagens da
aventura.
Ano de produção: 2018
GERNERO: Fantasia, Ação

THE MECHANIC
Bispop faz parte de um grupo de elite
de assassinos e é um dos melhores no
negócio exercendo as suas funções com
precisão, mas quando Harry, seu amigo e
mentor, é assassinado, ele jura vingança.
O filho de Harry quer vingança e tem
o desejo de aprender e fazer parte do
negócio.
Ano de produção: 2011
GERNERO: Ação, Suspense

ALADDIN
Um jovem ladrão que vive de pequenos
roubos. Ajuda uma jovem a recuperar um
bracelete, sem saber que ela na verdade,
logo fica interessado nela. Ao visitá-la em
pleno palácio e descobrir sua identidade,
ele é capturado por Jafar, que deseja que
ele recupere uma lâmpada mágica.
Ano de produção: 2019
GERNERO: Aventura, Fantasia, Família
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JURASSIC WORLD
Três anos após o fechamento do Jurassic
World, um vulcão prestes a entrar em
erupção põe em risco a vida na ilha
Nublar. Não há mais qualquer presença
humana no local e os dinossauros vivem
livremente. Claire e Owen decidem
resgatar os animais e retornam à ilha para
a missão.
Ano de produção: 2018
GERNERO: Ação, Aventura, Ficção Científica, Fantasia

DJANGO UNCHAINED
No sul dos estados unidos, o ex-escravo
Django faz uma aliança inesperada com
o caçador de recompensas Schultz para
caçar os criminosos mais procurados
do país e resgatar sua esposa de um
fazendeiro que força seus escravos a
participar de competições mortais.
Ano de produção: 2013
GERNERO: Faroeste

HITCH
Um consultor de relacionamentos que
trabalha de forma anônima é contratado
para ajudar um contador tímido a
conquistar a mulher dos seus sonhos.
Mas ele acaba se apaixonando por uma
jornalista e corre o risco de ter sua
identidade revelada.
Ano de produção: 2005
GERNERO: Romance, comédia
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JOKER
Isolado, intimidado e desconsiderado
pela sociedade, o fracassado comediante
Arthur Fleck inicia seu caminho como
uma mente criminosa após assassinar três
homens em pleno metrô. Sua ação inicia
um movimento popular contra a elite de
Gotham City, da qual Thomas Wayne é
seu maior representante.
Ano de produção: 2019
GERNERO: Crime, Drama, Suspense

THE TRANSPORTER
O ex-operador das forças especiais
Frank Martin vive o que parece ser
uma vida tranquila ao longo do
mediterrâneo francês. Na verdade, ele é
um transportador mercenário levando
bens, sem fazer perguntas sobre que
tipo de mercadoria foi contratado para
transportar.
Ano de produção: 2002
GERNERO: Ação, Policial, Suspense

DIE HARD
Os Estados Unidos sofrem um novo
ataque terrorista, desta vez através da
informática. Um hacker consegue invadir
a infraestrutura computadorizada que
controla as comunicações, porém um
policial da velha guarda, John Mcclane foi
chamado para confrontá-lo.
Ano de produção: 2007
GERNERO: Ação, Policial
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IRON MAN
Tony Stark é um industrial bilionário
e inventor brilhante que realiza testes
bélicos no exterior, mas é sequestrado
por terroristas que o forçam a construir
uma arma devastadora. Em vez disso,
ele constrói uma armadura blindada e
enfrenta seus sequestradores.
Ano de produção: 2008
GERNERO: Ação, Aventura

JOHN WICK
O lendário John Wick luta para sair de
Nova York quando um contrato de 14
milhões de dólares faz dele o alvo dos
maiores assassinos do mundo.
Ano de produção: 2019
GERNERO: Ação

ANGEL HAS FALLEN
Dedicado e sempre focado em seu
trabalho, o agente do Serviço Secreto
Mike Banning vê sua vida mudar
completamente da noite para o dia ao ser
acusado de conspirar para o assassinato
do presidente dos Estados Unidos.
Quando percebe que todos estão atrás
dele.
Ano de produção: 2019
GERNERO: Ação

© Curso de Inglês Jackson Roger - Todos os Direitos Reservados.

THE REVENANT
Após ser atacado por um urso, o caçador
Hugh Glass é abandonado na floresta
por seu companheiro John Fitzgerald.
Apesar de muito ferido, Glass consegue
sobreviver e vai em busca de vingança.
Ano de produção: 2016
GERNERO: Ação, Drama

TEARS OF THE SUN
O governo nigeriano está falido e o
país está à beira de uma guerra civil. O
Tenente A.K. Waters é responsável por
liderar uma equipe de soldados para
a selva para resgatarem a Dra. Lena
Kendricks. Quando Waters e sua equipe
localizam Kendricks, ela conta que
não deixará seus pacientes para serem
abatidos por rebeldes.
Ano de produção: 2003
GERNERO: Guerra, Ação, Drama

EDGE OF TOMORROW
Em uma guerra contra alienígenas,
William Cage descobre que tem a
estranha habilidade de voltar no tempo,
ficando preso em um eterno ciclo. Ele
treina para usar suas novas habilidades,
derrotar os invasores e acabar com a
guerra.
Ano de produção: 2014
GERNERO: Ficção Científica, Ação
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LION
Aos cinco anos de idade, o indiano Saroo
se perdeu do irmão numa estação de
trem de Calcutá e enfrentou grandes
desafios para sobreviver sozinho, até ser
adotado por uma família australiana.
Incapaz de superar o que aconteceu, aos
25 anos ele decide buscar uma forma de
reencontrar sua família biológica.
Ano de produção: 2017
GERNERO: Biografia, Drama

BLUE MIRACLE
Para salvar um orfanato, um tutor e os
jovens que moram no local se juntam
a um barqueiro para tentar ganhar o
grande prêmio em uma competição de
pesca.
Ano de produção: 2021
GERNERO: Drama

MAD MAX: FURY ROAD
Em um mundo pós-apocalíptico, Max
Rockatansky acredita que a melhor
forma de sobreviver é não depender de
ninguém. Porém, após ser capturado
pelo tirano Immortan Joe e seus rebeldes,
Max se vê no meio de uma guerra mortal
iniciada pela Imperatriz Furiosa, que
tenta salvar um grupo de garotas.
Ano de produção: 2015
GERNERO: Ação, Ficção Científica, Aventura
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SPENSER CONFIDENTIAL
O ex-polícia e ex-presidiário Spenser
une-se ao aspirante a lutador Hawk para
desvendarem uma conspiração sinistra
ligada à morte de dois polícias de Boston.
Ano de produção: 2020
GERNERO: Ação, Policial, Comédia

SKYCRAPER
Will Sawyer, veterano de guerra norteamericano e ex-líder de operações de
resgate do FBI, trabalha avaliando a
segurança de arranha-céus. Na China, ele
é acusado de ter colocado o edifício mais
alto e seguro de Hong Kong em chamas.
Agora, o ex-agente precisa encontrar os
culpados pelo incêndio.
Ano de produção: 2018
GERNERO: Ação, Suspense

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
O Homem-Aranha precisa lidar com
as consequências da sua verdadeira
identidade ter sido descoberta.
Ano de produção: 2021
GERNERO: Ação, Aventura, Fantasia
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THE EQUALIZER
O ex-agente secreto Robert McCall
acredita que seu passado ficou para trás
e tenta viver uma nova vida. Ele conhece
Alina, uma jovem que está sob poder de
uma quadrilha russa, e simplesmente
não consegue ignorá-la. Munido de suas
extraordinárias habilidades, ele ressurge
como um verdadeiro anjo vingador.
Ano de produção: 2014
GERNERO: Policial, Ação

RED
Após sobreviver a uma tentativa de
homicídio investida por assassinos de
aluguel, o agente aposentado da CIA
Frank Moses decide se unir ao seu antigo
time de campo para garantir a segurança
de sua família.
Ano de produção: 2010
GERNERO: Comédia, Ação

WITHOUT REMORSE
Um fuzileiro naval de elite descobre uma
conspiração internacional enquanto
busca justiça pelo assassinato de sua
esposa grávida.
Ano de produção: 2021
GERNERO: Ação, Suspense, Espionagem
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DUE DATE
Peter Highman é um ansioso pai de
primeira viagem cuja esposa está a cinco
dias de dar à luz. Peter corre contra o
tempo para conseguir um voo de volta
para Atlanta a tempo de chegar para o
parto, mas seus planos são atrapalhados.
Ano de produção: 2010
GERNERO: Comédia

OUTSIDE THE WIRE
Em um futuro próximo, um piloto de
drone enviado para uma zona de guerra
se vê forçado a trabalhar com um oficial
androide ultrassecreto em uma missão
para impedir um ataque nuclear.
Ano de produção: 2021
GERNERO: Ação, Ficção Científica

AVENGERS
Loki, o irmão de Thor, ganha acesso ao
poder ilimitado do cubo cósmico ao
roubá-lo de dentro das instalações da
S.H.I.E.L.D. Nick Fury, o diretor desta
agência internacional que mantém a
paz, logo reúne os únicos super-heróis
que serão capazes de defender a Terra de
ameaças sem precedentes.
Ano de produção: 2012
GERNERO: Ação, Aventura, Fixção Científica
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TAKEN 3
O ex-agente do governo norte-americano
Bryan Mills quer se tornar um homem
de família, mas vê tudo ruir quando sua
esposa, Lenore, é assassinada. Acusado de
ter cometido o crime, ele entra na mira
da polícia de Los Angeles. Desolado e
caçado, ele tenta encontrar os verdadeiros
culpados e proteger a única coisa que lhe
resta, sua filha Kim.
Ano de produção: 2015
GERNERO: Ação

THE LAST STAND
O chefão de um cartel de drogas escapa
da prisão e parte em uma fuga alucinante
em direção ao México. Mas, antes disso,
ele precisa passar pela cidade do Xerife
Ray Owens, que conta com a ajuda de
uma equipe determinada a capturá-lo.
Ano de produção: 2013
GERNERO: Ação

THE INFORMER
Após uma missão fracassada, um
informante do FBI é obrigado a continuar
trabalhando infiltrado para desmantelar
uma quadrilha, só que agora dentro da
prisão.
Ano de produção: 2020
GERNERO: Ação, Policial
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