
SUGESTÕES DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO LIVRO AMOR, MAYBE 

 

Introdução: 

 

Por que você acha que o livro se chama Amor, Maybe? 
R: Individual. Sugestão: o título é um jogo de palavras - uma portuguesa (Amor) e uma inglesa 

(Maybe) - representando os países onde a história se passa e sintetizando a trama: o amor dos 

protagonistas e suas dúvidas e incertezas em relação ao futuro (maybe significa talvez). 

 

Parte 1: 

 

No livro Amor, Maybe encontramos referências a vários estados e cidades dos Estados 

Unidos. Vamos relembrar e descobrir um pouco mais sobre elas? 

 

1) Nas primeiras páginas do livro, descobrimos que os protagonistas Josephine e 

Matthew moram em Los Angeles e que essa cidade é a segunda maior dos EUA. 

Também aparecem dois outros nomes pelos quais a cidade é conhecida, você 

lembra quais são eles? 
R: LA e Cidade dos Anjos. 

 

2) Antes de morar em Los Angeles, Josephine morava em Salt Lake City. Consulte 

um mapa dos Estados Unidos e descubra em que estado ficam essas cidades. 

Eles são próximos ou distantes? Porque a cidade natal de Josie tem esse nome? 
R: Los Angeles fica na Califórnia e Salt Lake City em Utah. Os dois estados são próximos, 

sendo separados apenas por Nevada. A cidade natal de Josie tem esse nome por estar localizada 

às margens do Grande Lago Salgado (Great Salt Lake).  

 

3) Em Salt Lake City, Josephine costumava frequentar o Art Barn, reduto dos 

artistas da cidade, será que esse lugar realmente existe ou é apenas ficcional? 

Descubra visitando o site da prefeitura da cidade http://www.slcgov.com e 

digitando “Art Barn” na caixa de pesquisa. 
R: O Art Barn realmente existe e é um famoso reduto de artistas de Salt Lake City.  

 

4) Josephine teve um pouco de receio ao se mudar para Los Angeles, pois era uma 

jovem muito simples e a cidade era conhecida pelos excessos de luxo e vaidade 

retratados nos filmes e programas de televisão ambientados lá. Você conhece ou 

já viu algum filme ou programa de TV ambientado em LA? O que você achou 

da cidade? Quais as características mais marcantes? 
R: Individual. Sugestões de filmes: Um tira da Pesada; Karatê Kid I, II, III e IV; O 

Exterminador do Futuro I e II; Máquina Mortífera; Duro de Matar; Uma Cilada para Roger 

Rabbit; O Pai da Noiva; A morte lhe cai bem; Velocidade Máxima; Meu Primeiro Amor II; As 

Patricinhas de Beverly Hills; Independence Day; Los Angeles – Cidade Proibida; Cidade dos 

Anjos; A Hora do Rush I e II; Clube da Luta; 60 Segundos; Dia de Treinamento; Velozes e 

Furioso; Austin Powers e o Membro de Ouro; Efeito Colateral; Hulk; Segurança Nacional; 

SWAT; Aos Treze; A Nova Cinderela; O Aviador; Colateral; O Dia Depois de Amanhã; Crash – 

No Limite; Pequena Miss Sunshine; X-Men: O Confronto Final; Alvin e os Esquilos; Escritores 

da Liberdade; Transformers; Hancock; Homem de Ferro;Transformes: A Vingança dos 

Derrotados; Residente Evil 4: Recomeço; The Runnaways; Jack e Jill; Larry Crowne: O amor 

está de volta; Transformers: O Lado Oculto da Lua. 

 

5) Quando Josephine se muda para Los Angeles, sua prima Elizabeth a leva para 

conhecer as atrações da cidade. Cite algumas que aparecem no livro.  

http://www.slcgov.com/


R: As famosas auto-estradas, a Disneylândia, a Hollywood Boulevard onde fica a calçada da 

fama, China Town, Little Tokyo, as praias de Santa Mônica, o letreiro de Hollywood, a 

Biblioteca Pública e o Chinese Theatre.   

 

6) Quando Josie se muda para LA, ela e a prima visitam inúmeras vezes a 

Disneylândia. Você sabia que a Disneylândia foi o primeiro parque idealizado 

por Walt Disney e que ela foi criada no ano de 1955 na Califórnia? A partir 

disso, faça uma pesquisa sobre os complexos turísticos e parques temáticos da 

The Walt Disney Company e descubra onde mais existem atrações Disney. 
R: Por ordem cronológica de construção: 

- Disneyland Resort: Primeiro complexo de turismo Disney no mundo. Aberto em 17 de Julho de 

1955, é constituido por 2 parques temáticos: Disneyland Park e o Disney's California 

Adventure. Possui 3 hotéis em sua propriedade e um complexo de vida noturna: Downtown 

Disney. É o único Resort que Walt Disney viu aberto. 

- Walt Disney World Resort: Inaugurado em 1 de Outubro de 1971 na cidade de Lake Buena 

Vista, na Flórida, é o maior destino turístico do mundo, com 4 parques temáticos: Magic 

Kingdom, EPCOT Center, Disney-Hollywood Studios, e o Disney's Animal Kingdom. Além de 2 

parques aquáticos, centro de vida noturna (Downtown Disney), mais de 22 hotéis e muito mais. 

- Tokyo Disneyland Resort: Foi o primeiro complexo de parques a abrir fora dos Estados 

Unidos. É controlado pela Walt Disney Company em parceria com a empresa OrientalLand. 

Possui dois parques: Tokyo Disneyland Park e o Tokyo DisneySea. 

- Disneyland Resort Paris: Inaugurado em 12 de Abril de 1992 na cidade de Marne-la-Vallée, 

perto de Paris. Possui dois parques temáticos: Disneyland Park e o Walt Disney Studios, e um 

centro de vida noturna: Disney Village. O Disneyland Resort Paris recebe mais visitantes do 

que qualquer outro ponto turístico da Europa. Possui mais visitantes do que a própria Torre 

Eiffel. 

- Hong Kong Disneyland: É controlado pela Walt Disney Company e o governo de Hong Kong. 

Está na ilha de Lantau, na China e foi inaugurado em 2005. Possui por enquanto apenas um 

parque: Hong Kong Disneyland Park e 2 hotéis. 

- Disney Cruise Line: Inaugurada em 1998, atualmente opera com 3 navios: Disney Wonder, 

Disney Magic e Disney Dream. Dois dos navios foram construídos na Itália, pelo estaleiro 

veneziano Fincantieri. 

 

7) Matt e Josie fazem aniversário no mesmo dia e comemoram essa data especial 

no Observatório Griffith, de onde se pode admirar o céu e também a vista 

privilegiada do clássico letreiro de Hollywood. Você também pode conhecer o 

Observatório através do site: http://www.griffithobservatory.org/. Clicando na 

aba “History” você pode fazer um Tour Virtual e clicando na aba “Visiting” 

você pode conhecer o “Café at the End of the Universe” (Café no Fim do 

Universo) onde o casal apaixonado tem um jantar à luz de velas. Após a visita, 

escreva um pequeno relatório sobre o que você viu e aprendeu no site. 
R: Individual. 

 

8) Em várias passagens do livro percebemos que Josephine gosta de passear na 

praia. Entre as citadas no livro, estão Santa Mônica e Hermosa Beach, na 

Califórnia e Zihuatanejo, no México. Você lembra o nome do oceano que banha 

essas praias e o que se diz sobre ele em Zihuatanejo? 
R: Oceano Pacífico. Dizem que em Zihuatanejo, o Pacífico não tem memória.  

 

9) Quando Elizabeth está prestes a se mudar para Nova York, cita várias atrações 

turísticas da cidade que vai poder mostrar à Josie, quando a prima for visitá-la. 

Cite algumas delas. 
R: Lojas badaladas, Estátua da Liberdade, Times Square e Broadway. 

 

http://www.griffithobservatory.org/


10) Quando Elizabeth partiu para Nova York, ficou geograficamente distante de sua 

prima Josie. Para compreender essa distância geográfica entre as duas, observe 

um mapa dos Estados Unidos e veja onde se localiza o estado de Nova York e 

onde se localiza a Califórnia. 
R: Nova York está localizada na costa leste e a Califórnia na costa oeste dos Estados Unidos. 

 

11) Agora que você já conhece um pouco mais sobre as cidades e estados norte-

americanos, que tal elaborar cartazes com os principais atrativos turísticos de 

cada um deles para enfeitar sua escola? 

 

Parte 2: 

 

Um aspecto bastante destacado no livro é o sistema educacional norte-americano. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre ele? 

 

12) No início, descobrimos que Josephine é professora de uma Escola Fundamental. 

Você sabe como é a divisão das etapas de ensino nos Estados Unidos? 
R: Existem 3 tipos de escolas que os estudantes podem optar: as domésticas, as públicas e as 

privadas, sendo as duas últimas divididas em 3 níveis: elementary school (início do ensino 

fundamental; dos 6 aos 11 anos), middle school (final do ensino fundamental; dos 11 aos 14 

anos), e high school (ensino médio; dos 14 aos 18 anos). 

Após a conclusão do High School (Ensino Médio), muitos jovens americanos optam pelo ensino 

superior indo estudar nos community colleges, colleges tradicionais ou nas universidades. 

 

13) Josephine trabalhava como professora e seu expediente acabava no meio da 

tarde, você sabe por quê?  
R: Nos Estados Unidos as aulas começam entre 07:00 e 08:00 horas e terminam entre às 15:00 

e 16:00 horas. 

 

14) Josie de muda para LA em julho e sua aulas começam em setembro. Faça uma 

pesquisa e compare os meses de férias de verão dos Estados Unidos com os do 

Brasil. 
R: As aulas nos Estados Unidos geralmente começam em agosto ou setembro e vão até maio ou 

junho. As férias de verão são entre junho, julho e agosto. No Brasil o ano letivo inicia em 

fevereiro ou março e termina em novembro ou dezembro. As férias de verão no Brasil são entre 

dezembro, janeiro e fevereiro. 

 

15) Nos dias próximos ao Natal, o colégio de Josie está em recesso. Além das férias 

escolares, nos Estados Unidos existem outros dois períodos de recesso escolar. 

Descubra quais e compare com o Brasil. 
R: Os dois recessos são: a Pausa de Primavera (Spring Break) e a Pausa de Inverno (Winter 

Break).  A pausa de primavera geralmente ocorre um dia depois da páscoa (e equivale a 

“semana do saco cheio” brasileira). A pausa de inverno ocorre no final de dezembro e início de 

janeiro e pode ser comparada com as férias de julho no Brasil. 

 

16) Matthew estuda como bolsista em uma prestigiada escola particular de Los 

Angeles. Quais as formas de ganhar bolsa de estudos nos EUA? 
R: Mérito acadêmico (boas notas) e aptidão esportiva (para ser esportista profissional). 

 

17) Matthew e Elizabeth tem um talento especial para música e participam da turma 

de música da escola. Quais outras atividades extracurriculares são comuns nas 

escolas norte-americanas?  

R: São muito comuns os clubes de arte e música (jazz, coral e teatro), ativismo e governo 

(debate, governo estudantil), serviços a comunidade (voluntariado, angariação de fundos), 



escrever e publicar (jornal e anuário), acadêmicos (ciências, matemática e linguagens) e 

esportes.    
 

18) No livro, Josie, Liz e Matt decidem não ir aos bailes de formatura de suas 

escolas. Os bailes de formatura são bastante comuns nos EUA, sendo retratados 

em muitos filmes e séries de TV. Você já viu algo sobre eles? Comente com a 

sua turma quais as principais características dessa festa. 
R: Individual. Sugestão: os bailes de formatura (chamados de prom) são uma das festas mais 

tradicionais dos Estados Unidos. As características mais marcantes são: a escolha das roupas, 

o aluguel de limousines feita pelos rapazes para buscar suas companheiras em casa, a pulseira 

de flor (chamada corsage) que eles dão para elas usarem como um sinal de que estão 

acompanhadas e a escolha do rei e da rainha do baile. Exemplos de filmes com baile de 

formatura: Dez coisas que eu odeio em você, Crepúsculo, Programa de Proteção para 

Princesas, A melhor festa do ano, High School Musical 3: Ano de Formatura, Romy e Michele, 

Ela é Demais, Nunca fui Beijada, Meninas Malvadas e Footloose.      

 

19) Matthew é de uma família simples e precisa juntar dinheiro para pagar a 

faculdade. Você sabe como funciona o sistema universitário nos EUA? Discuta 

com sua professora.  
R: Após a conclusão do High School (Ensino Médio), muitos jovens americanos optam pelo 

ensino superior indo estudar nos community colleges, colleges tradicionais ou diretamente nas 

universidades. Há instituições públicas e particulares, mas em ambas o sistema de ensino é 

pago, podendo o estudante ser beneficiado por alguma bolsa de estudos para fins acadêmicos ou 

desportivos. Os Colleges seriam as nossas faculdades aqui no Brasil – oferecem certificados de 

graduação (Bachelor´s Degree ou Undergraduate) ao final do curso, e alguns ainda oferecem 

cursos de pós-graduação, mas não é a maioria que o faz. Os Community Colleges são a 

alternativa perfeita para quem deseja dar o primeiro passo no ensino superior, mas não sabe 

exatamente o que quer. Assim como nos colleges tradicionais, lá o aluno aprende sobre 

conhecimentos gerais que necessitará saber para ingressar em uma universidade; o nível de 

proficiência de inglês (medido pelo exame TOEFL) exigido é mais baixo; geralmente são 

instituições subsidiadas pelo governo local, o que tornam os cursos mais econômicos; as turmas 

são menores, o que facilita bastante o aprendizado. Já as Universities (Universidades) são 

formadas por vários colleges (faculdades), as universidades americanas geralmente oferecem 

diplomas de graduação ou de pós-graduação para seus estudantes, além da famosa experiência 

de vida no campus universitário – com diversos prédios e diferentes instalações. 

 

20) Quando Josie vai dormir na casa de sua prima Liz, elas acabam conversando 

sobre os “pedidos de admissão” que mandaram para as universidades. Você sabe 

como funciona a entrada na universidade nos EUA? Compare com o Brasil. 
R: Diferente dos brasileiros, o desempenho dos estudantes americanos durante o colegial é 

fundamental para ingressar em um bom curso de educação superior. Enquanto os brasileiros 

precisam se dedicar aos estudos para alcançar bons resultados nos tão sofridos vestibulares, os 

americanos irão ter boas chances de serem aprovados nas instituições se provarem ter boas 

notas no currículo escolar. O esforço durante todos os anos letivos do ensino médio é 

compensado pelas chances de ingressar em uma boa universidade ou faculdade – o que pode 

servir como um grande motivador e incentivador de dedicação ao estudo. Ainda é necessário 

passar por provas como o SAT (Scholastic Aptitude Test), mas o mais importante é ter boas 

notas, fornecer os papéis necessários e demonstrar entusiasmo em cursar a graduação de 

interesse. Prova disso é a necessidade da realização de uma redação que comprove a sua 

intenção de ingressar na instituição, além de relatar atividades curriculares e extracurriculares 

que comprovem o seu interesse pela graduação escolhida (experiência). Em algumas 

instituições é feita também uma entrevista com o candidato. Nos EUA, também são bastante 

valorizadas as cartas de recomendação. É por este motivo que as instituições norte-americanas 

exigem que os candidatos às vagas apresentem, junto ao histórico escolar, pelo menos duas 

cartas de recomendação de professores do ensino médio – que deverão depor sobre o 

desempenho do candidato e afirmar suas qualidades como estudante. 
 



21) Josie participava de muitas atividades extracurriculares na faculdade, isso lhe 

dava créditos com seus professores, você sabe por quê? 
R: Nos Estados Unidos as atividades extracurriculares são muito valorizadas e o aluno que 

participa dessas atividades também. 

 

22) De acordo com o livro, o que é necessário para se candidatar a uma vaga de 

intercâmbio acadêmico na UCLA? Que benefícios o intercâmbio traz para o 

participante? 
R: É necessário preencher um formulário de candidatura e apresentar alguns documentos. Além 

disso, os candidatos são avaliados quanto à maturidade, sensibilidade cultural, capacidade de 

adaptação a um ambiente diferente, entre outras coisas. O intercâmbio traz inúmeros benefícios 

ao participante, como por exemplo: ganho de confiança, maior independência, mais cultura e 

melhores competências linguísticas, habilidades importantes para um mundo cada vez mais 

globalizado.    

 

23) Quais as diferenças entre o sistema de ensino da UFSC e da UCLA? 
R: Uma diferença significativa não só entre a UFSC e a UCLA, mas entre todos os sistemas de 

ensino do Brasil e dos Estados Unidos, é que a maioria dos estudantes brasileiros se dedicam 

quase com exclusividade ao seu campo de estudo escolhido, sendo que requisitos de formação 

geral normalmente não fazem parte de seus programas universitários. Diferentemente dos 

estudantes norte-americanos, os brasileiros fazem cursos em apenas um centro ou 

departamento, centrando seus estudos em sua área de especialização. Outra diferença é que nos 

Estados Unidos os estudantes geralmente moram no campus, enquanto no Brasil os estudantes 

moram com suas famílias ou em repúblicas estudantis. 

 

24) O livro traz referências a muitas universidades. Dentre elas, pesquise aonde se 

localizam as universidades de Harvard, Standford e Cambridge. 
R: Harvard está localizada no estado de Massachusetts - Estados Unidos; Stanford na 

Califórnia - Estados Unidos e Cambridge no condado de Cambridgeshire - Inglaterra.    

 

25) Elizabeth vai para Nova York estudar na Juilliard School, um dos melhores 

conservatórios de música do país. Conheça um pouco mais sobre a instituição no 

site oficial: http://www.juilliard.edu/. Quais as outras áreas de ensino oferecidas 

pela Juilliard? 
R: Além da música, a instituição oferece cursos nas áreas de dança e teatro. 

 

26) Quando faz o intercâmbio para o Brasil em sua adolescência, Josie conheceu a 

ACBEU (Associação Cultural Brasil-Estados Unidos). Descubra e transcreva o 

principal objetivo da instituição visitando o site: http://www.acbeubahia.org.br. 
R: Como o nome sugere, o principal objetivo da instituição é fortalecer os laços entre Brasil e 

Estados Unidos. A ACBEU alcança este objetivo promovendo ampla e rica variedade de 

programas biculturais e de intercâmbio educacional, como também ensinando inglês e 

português como língua estrangeira. 

 

27) Agora que você aprendeu mais sobre o sistema educacional dos Estados Unidos, 

conheça a Universidade da Califórnia (UCLA), onde Josie estudou, visitando o 

site oficial da instituição: http://www.ucla.edu/. Anote o que você achar mais 

interessante e discuta com seus colegas. 
R: Individual. 

 

Parte 3: 

 

Josephine adora ler. Em várias passagens do livro encontramos referências a autores e 

livros. Vamos conhecer um pouco mais sobre os autores de língua inglesa? 

http://www.juilliard.edu/
http://www.acbeubahia.org.br/
http://www.ucla.edu/


 

28)  Quando Josie vai à livraria compra vários livros de autores que ela considera 

seus melhores amigos. Entre eles estão vários autores clássicos da língua inglesa 

como: Shakespeare, Jane Austen e Emily Dickinson. O que você sabe sobre 

eles? Quais suas principais obras?  
R: Individual. Sugestão: William Shakespeare foi um poeta e dramaturgo inglês que viveu entre 

1564 e 1616, suas obras mais conhecidas são as peças Romeu e Julieta e Hamlet (onde se 

encontra a famosa frase: ser ou não ser, eis a questão). Jane Austen foi uma grande escritora 

inglesa que viveu entre 1775 e 1817, suas principais obras são os romances Orgulho e 

Preconceito, Razão e Sensibilidade, Emma e Persuasão (todos adaptados para o cinema). Emily 

Dickinson foi uma poetisa estadunidense que viveu entre 1830 e 1886, autora de diversos livros, 

entre eles: Os Poemas de Emily Dickinson e As Cartas de Emily Dickinson.   

 

29) Josephine “viajava em pensamento quando lia Jane Austen e suas grandes 

mulheres”. E você, conhece o nome de alguma protagonista dos livros de Jane 

Austen? 
R: Elizabeth Bennet (Orgulho e Preconceito), Anne Elliot (Persuasão), Emma Woodhouse 

(Emma), Elinor e Marianne Dashwood (Razão e Sensibilidade), Fanny Price (Mansfield Park) e 

Catherine Morland (Northanger Abbey).  

 

30)  Josephine “suspirava lendo os sonetos de Shakespeare”. E você, já leu algum? 

Que tal ler alguns e trazer na próxima aula o seu favorito para compartilhar com 

os colegas? 
R: Individual. 

 

31) A menina e o porquinho de E.B. White é um clássico da literatura infantil norte-

americana que Josie lê para os seus alunos. Você conhece ou já ouviu falar de 

algo relacionado a esse livro? 
R: Individual. Sugestão: Esse é o livro infantil mais vendido de todos os tempos e conta a 

história da menina Fern e de um porco chamado Wilbur que tem amizade com uma aranha 

chamada Charlotte. Quando Wilbur está em perigo de ser abatido por um agricultor, com ajuda 

de Charlotte, que escreve mensagens elogiando Wilbur em sua teia, e outros animais do celeiro, 

eles tentam persuadir os agricultores a deixá-lo viver. A história tem inúmeras adaptações para 

a televisão, teatro e desenhos animados. Entre elas está o filme “A menina e o porquinho” que 

conta com Dakota Fanning no papel da menina Fern. O autor E.B. White também escreveu o 

famoso livro infantil Stuart Little (também adaptado para o cinema).   

 

32) Qual é a frase de Shakespeare citada por Josie quando ela começa a escrever seu 

livro? 
R: “Nunca deve o poeta tocar uma pena para escrever, até que sua tinta seja temperada pelos 

suspiros do amor”.  

 

 

33) Você já leu algum outro livro de autores de língua inglesa? Cite alguns. 
R: Individual. Exemplos de livros famosos escritos originalmente em inglês: as sagas Harry 

Potter e Crepúsculo, O Código da Vinci, Alice no País das Maravilhas, As Crônicas de Nárnia, 

O Senhor dos Anéis. 

 

34) Depois de conhecer tantos escritores famosos, que tal você mesmo criar alguma 

coisa? Com a ajuda de um dicionário e de sua professora elabore um pequeno 

conto ou uma poesia escritos em inglês para apresentar para a turma. 
R: Individual. 

 

 



Parte 4: 

Os protagonistas do livro são jovens e, como tal, adoram ir ao cinema, ouvir música, 

praticar esportes e fazer festa. Vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura popular 

norte-americana com o Matt e a Josie? 

 

35) A música “Nothing’s Gonna Change my Love for You” de autoria Glenn 

Medeiros traz inúmeras recordações para Josephine. Procure a letra da música, 

ouça e traduza para entender a canção que tanto marcou a vida dos 

protagonistas. 
 

Nothing’s gonna change my love for you 

(Glenn Medeiros) 

Nada vai mudar meu amor por você (Glenn 

Medeiros) 

If I had to live my life without you near 

me 

The days would all be empty 

The nights would seem so long 

With you I see forever, oh so clearly 

I might have been in love before 

But never felt this strong 

Our dreams are young and we both know, 

they'll take us where we want to go 

Hold me now, touch me now 

I don't want to live without you 

Chorus: 

Nothing's gonna change my love for you 

You ought to know by now how much I 

love you 

One thing you can be sure of 

I'll never ask for more than your love 

Nothing's gonna change my love for you 

You ought to know by now how much I 

love you 

The world may change my whole life 

through 

But nothing's gonna change my love for 

you 

If the road ahead is not so easy 

Our love will lead a way for us 

Like a guiding star 

I'll be there for you if you should need me 

You don't have to change a thing 

I love you just the way you are 

So come with me and share the view, 

I'll help you see forever too 

Hold me now, touch me now 

I don't want to live without you 

Repeat chorus 3X 

Se eu tivesse de viver minha vida sem você 

perto de mim 

Os dias seriam todos vazios 

As noites pareceriam tão longas 

Com você eu vejo a eternidade tão nitidamente 

Eu posso ter me apaixonado antes 

Mas nunca pareceu tão forte 

Nossos sonhos são jovens e ambos sabemos  

Eles nos levarão onde nós desejamos ir 

Segure-me agora, toque-me agora 

Eu não quero viver sem você 

 

Refrão: 

 

Nada vai mudar meu amor por você 

Você deve saber agora o quanto  

eu te amo 

De uma coisa você pode ter certeza 

Eu nunca pedirei mais do que o seu amor 

Nada vai mudar meu amor por você 

Você deve saber agora o quanto  

eu te amo 

O mundo pode mudar minha vida toda 

completamente 

Mas nada vai mudar meu amor por você 

 

Se a estrada adiante não é tão fácil 

Nosso amor mostrará um caminho para nós 

Como uma estrela guia 

Eu estarei lá por você se precisar de mim 

Você não precisa mudar nada 

Eu te amo exatamente do jeito que você é 

Então venha comigo e compartilhe da paisagem 

Eu te ajudarei a ver a eternidade também 

Segure-me agora, toque-me agora 

Eu não quero viver sem você 

 

Repete o refrão 3X 



36) No baile de formatura de Josie, a banda musical toca um clássico musical norte-

americano. Qual é?  
R: New York, New York composta por John Kander e Fred Ebb e imortalizada nas vozes de Liza 

Minnelli e/ou Frank Sinatra. 
 

37) Josie e sua prima Elizabeth assistem a estréia do filme “Quase Famosos” no 

Chinese Theatre. Pesquise o título original do filme, sua sinopse e quais atores 

interpretam os personagens principais. 
R: O título original do filme é “Almost Famous”.  

Sinopse: Um fã ávido por rock'n'roll consegue um trabalho na revista americana Rolling Stone, 

para acompanhar a banda Stillwater em sua primeira excursão pelos Estados Unidos. Porém, 

quanto mais ele vai se envolvendo com a banda, mais vai perdendo a objetividade de seu 

trabalho e logo estará fazendo parte do cenário rock dos anos 70.  

Personagens principais: William Miller, interpretado por Patrick Fugit; Russel Hammond, 

interpretado por Billy Crudup e Penny Lane, interpretada por Kate Hudson. 

 

38) O filme preferido de Josie e Matt se chama “Um sonho de Liberdade”. Seu título 

original é “The Shawshank Redemption” e foi baseado na novela “Rita 

Hayworth and Shawshank Redemption” do famoso escritor norte-americano 

Stephen King. Você conhece algum outro filme de Stephen King que tenha sido 

adaptado para o cinema? 
R: Individual. Sugestões: O Iluminado, Christine: o carro assassino, A hora do Lobisomen , 

Cemitério Maldito, Carrie: a estranha, O Apanhador de Sonhos e À Espera de um Milagre. 

 

39) Josephine queria muito assistir ao filme Moulin Rouge com Matthew. Sobre o 

que esse filme fala? Qual é o nome dos protagonistas? Transcreva o trecho 

cantado pelos personagens do filme e citado por Josie na página 140. 
R: Christian (interpretado por Ewan McGregor) é um jovem escritor que possui um dom para a 

poesia e que enfrenta seu pai para poder se mudar para o bairro boêmio de Montmartre, em 

Paris. Lá ele recebe o apoio de Henri de Toulouse-Latrec (interpretado por John Leguizamo), 

que o ajuda a participar da vida social e cultural do local, que gira em torno de uma boate 

chamada Moulin Rouge. Ao visitar o local, Christian logo se apaixona por Satine (interpretada 

por Nicole Kidman), a mais bela cortesã de Paris e estrela maior do Moulin Rouge. 

O trecho cantado por Christian e Satine e citado no livro é: “Embora nada nos mantenha 

juntos, podemos roubar o tempo, só por um dia... podemos ser heróis, para sempre e sempre...” 

 

40) Que famosa jogadora de tênis norte-americana é citada por Josie quando ela vai 

ao clube jogar tênis com Jerry? 
R: Serena Williams.  

 

41) Josie e Matt se conhecem numa festa típica dos EUA. Que festa é essa? Quando 

ela ocorre? Quais suas principais características? Essa festa é comum no Brasil? 
R: Josie e Matt se conhecem numa festa de Halloween. O Halloween é comemorado no dia 31 

de outubro. Nesse dia as casas e ruas são enfeitadas com lanterna de abóboras (chamadas de 

Jack o’ Lantern) e outros temas como bruxas, morcegos, etc. É comum as pessoas 

(principalmente as crianças) saírem fantasiadas na rua, passando de casa em casa pedindo 

doces com a famosa frase “doces ou travessuras” (trick or treat).  O Halloween no Brasil é 

chamado de Dia das Bruxas. Sua celebração também acontece no dia 31 de outubro.  Não é 

uma festa comum, mas apesar disso, pode ser vista em escolas (principalmente em escolas de 

inglês), clubes, casas noturnas e shoppings centers. 
  

Parte 5: 

 

Pelo fato do livro se passar a maior parte do tempo nos Estados Unidos, em várias cenas 

podemos perceber que as leis são diferentes do Brasil. Vamos relembrar? 



  

42) Josephine e Matthew tem apenas 17 anos quando se conhecem, mas ambos já 

dirigem seus próprios carros. Discuta com seu professor sobre as diferenças de 

legislação de trânsito nos EUA e no Brasil e também sobre a facilidade ou 

dificuldade de aquisição de um carro nos dois países. 
R: Na maioria dos estados norte-americanos, os adolescentes já podem dirigir a partir dos 15 

anos (sob a supervisão de um maior de idade) e a partir dos 16 anos sozinhos. No Brasil, isso só 

é permitido a partir dos 18 anos. Há uma grande diferença também pelo fato de ser muito mais 

fácil adquirir um carro nos Estados Unidos, já que os preços lá são muito mais baratos do que 

no Brasil.  

 

43) No restaurante do clube, Josie e Jerry bebem suco de uva, como se fosse vinho. 

Você conhece a lei norte-americana para o consumo de bebidas alcoólicas? 

Compare essa lei com a do Brasil e discuta com seus colegas. 
R: A lei norte- americana para o consumo de bebidas alcoólicas varia de estado para estado, 

mas, em todos eles, jovens com idade inferior a 21 anos não podem comprar bebidas alcoólicas. 

No Brasil, isso é permitido a partir dos 18 anos.  
 

Parte 6: 

 

Outro aspecto citado no livro é a religião. Vamos descobrir um pouco mais sobre isso? 

 

44) No Brasil, Josie passa a frequentar a igreja católica e diz que quando morava nos 

EUA poucas pessoas compartilhavam da mesma religião. Você sabe qual a 

religião predominante nos EUA? 
R: Mais da metade da população estadunidense é protestante (cerca de 51, 3%). Os católicos 

são cerca de 23, 9%.  

 

45)  E em Salt Lake City, onde Josie morou, qual a religião predominante? 
R: Cerca de 60% da população crente de Salt Lake City segue a religião da Igreja de Jesus 

Cristo dos Santos dos Últimos Dias (conhecidos como mórmons). Apenas 5% são católicos. 

 

Parte 7: 

 

Baseado no livro Amor, Maybe, responda algumas questões sobre a gastronomia norte-

americana.   

 

46) O restaurante de Agatha fica em China Town, essa região de Los Angeles é 

bastante conhecida pelos inúmeros bares e restaurantes. Faça uma pesquisa 

histórica sobre a China Town de Los Angeles e escreva um breve resumo sobre 

o que você encontrou. 

R: Individual. 

 

47) No último dia antes de sua viagem ao Brasil, Josie toma um típico café da 

manhã norte-americano. O que ela come?  
R: Panquecas, waffles e pão com manteiga de amendoim. 

 

48) Quando Josie chega ao Brasil, qual é o seu primeiro café da manhã? O que ela 

havia trazido dos EUA? 
R: Pão com manteiga e café com leite. Ela havia trazido cereais. 

 

49) Que prato típico brasileiro encantou Nick e Jerry em sua viagem ao Brasil? 

Quais iguarias Jane degustou com prazer? 



R: Churrasco. Jane adorou as saladas e frutas tropicais. 

 

Parte 8: 

 

Agora, vamos descobrir um pouco mais sobre o modo de vida dos cidadãos norte-

americanos. 

 

50) Josephine fez um intercâmbio para o Brasil e muitas outras viagens em sua 

adolescência. Essa prática é bastante comum nos EUA. No Brasil, nem tanto. 

Discuta com sua professora e com seus colegas quais fatores podem estar 

envolvidos nessa disparidade de condutas (fatores culturais, financeiros, etc). 
R: Individual. Sugestão: Essa prática é cultural e muito comum nos Estados Unidos por diversas 

razões, uma delas é o fato do dólar (moeda norte-americana) ser uma moeda valorizada em 

quase todo o mundo, o que torna as viagens mais baratas e vantajosas. Além disso, os norte-

americanos tem consciência dos benefícios que o intercâmbio traz como por exemplo, maior 

independência, cultura e conhecimento. Como a moeda brasileira não é tão valorizada, fica 

caro para os brasileiros viajarem ao exterior. Além disso, os brasileiros são muito apegados à 

suas famílias, o que dificulta uma viagem longa.  

 

51) Ao falar de seu carro, Matt diz que economizou dinheiro de todos os seus 

trabalhos de verão para comprá-lo. O que você sabe sobre o trabalho juvenil nos 

Estados Unidos? 

 R: Individual. Sugestão: os trabalhos temporários de verão são muito comuns nos Estados 

Unidos. A idade mínima para a maioria dos trabalhos é 14 anos, mas em qualquer idade os 

jovens podem entregar jornais, atuar em rádio, televisão, filme, produções teatrais, trabalhar 

em empresa de propriedade de seus pais (exceto em mineração, manufatura e trabalhos 

perigosos), realizar babysitting (ser babá) ou executar tarefas menores em torno de uma casa 

particular (como cortar grama). Tais práticas podem ser vistas em diversos filmes e programas 

de TV norte-americanos.  

 

52) Ao contrário de sua prima Elizabeth, que aos 18 anos vai se mudar para Nova 

York para cursar a faculdade, Josephine resolve ficar estudando em sua própria 

cidade. Converse com sua professora sobre os aspectos culturais da ida dos 

jovens americanos para as universidades. 
R: Normalmente a ida para as universidades marca o início da vida independente dos jovens 

norte-americanos. Indo para outras cidades, eles tem que morar longe dos pais e aprender a ser 

independentes e responsáveis.   
 

53) Matt e Josie gostariam de conhecer e morar na bela cidade de Zihuatanejo no 

México. O México é um país de terceiro mundo que faz fronteira com um país 

de primeiro mundo (Estados Unidos). A busca por uma melhor qualidade de 

vida e maiores remunerações leva muitos mexicanos a tentar imigrar para os 

EUA. No livro, a situação se inverte, com os dois personagens americanos 

querendo morar no México, o que você acha disso? Discuta com sua turma 

sobre essas questões. 
R: Individual.  

 

54) Quando Josie conta para sua mãe que Matthew está trabalhando com Agatha no 

restaurante, Jane fica revoltada. Por que você acha que ela teve essa reação? 

Como é vista a profissão de garçom nos Estados Unidos? 
R: Nos Estados Unidos, profissões menos remuneradas como recepcionistas, taxistas, garçons, 

garçonetes e atendentes de lanchonete são vistos com certo preconceito social, pois geralmente 

esses trabalhadores são de classe média baixa e com menor nível de escolaridade. Grande parte 



desses empregados é composta por estrangeiros que imigram para os Estados Unidos em busca 

de melhores oportunidades. 

 

55) Qual a visão de Jane sobre sua filha fazer faculdade no Brasil? O que você acha 

disso? 
R: Jane acha que a filha está ficando louca de trocar uma faculdade de primeiro mundo por 

uma “no meio da selva”. Ela também acha que um curso feito no Brasil não terá utilidade 

nenhuma para Josephine no futuro. Infelizmente, a visão que muitos estrangeiros têm do Brasil 

se reduz ao samba, ao futebol, às mulheres bonitas e à floresta amazônica. Por falta de 

conhecimento, muitos pensam que o Brasil é realmente “uma selva” com macacos e cobras 

passeando pelas ruas.  

 

56) O que Jane descobriu quando veio ao Brasil visitar a filha? 
R: Quando veio ao Brasil visitar a filha, Jane descobriu que nem tudo no país era samba e 

selva. Ela achou a cidade de Florianópolis linda e bem estruturada e degustou com prazer as 

frutas e saladas brasileiras.  

 

Parabéns, agora você já sabe um pouco mais sobre a cultura norte-americana! 


