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Bom dia, turminha! Vamos assistir um belo filme: Uma aventura no mundo das             
Fadas 

Assista ao link: https://youtu.be/fDGg_GCTUTc 

Fadas 

 

1- Leia as características de cada Fadinha e identifique – as abaixo: 

(A) Tinker Bell (dublada por Mae Whitman): Uma fada artesã, divertida e talentosa, porém           
extremamente irritadiça, perdendo a calma com facilidade. Mas mesmo assim, é encantadora e             
bondosa. 

(B) Rosetta (dublada por Kristin Chenoweth/Megan Hilty): Uma fada jardineira, gentil e           
educada, com um raciocínio rápido e bastante charme. Amiga de Tinker Bell. 

(C) Silvermist (dublada por Lucy Liu): Uma fada da água, é descrita como positiva, doce, boba              
e simpática. Amiga de Tinker Bell. 

(D) Iridessa (dublada por Raven-Symoné): Uma fada da luz, perfeccionista e apaixonada pelo           
seu trabalho, mas que também pode ser um poço de preocupações. Mesmo quando ela tenta               
ver o lado positivo das coisas, acaba causando desastres. Amiga de Tinker Bell. 

(E) Fawn (dublada por America Ferrera/Angela Bartys/Ginnifer Goodwin): Uma fada dos         
animais, alegre e brincalhona. Amiga de Tinker Bell. 

(F) Vidia (dublada por Pamela Adlon): Uma fada dos ventos, veloz e habilidosa, porém             
extremamente irônica e sarcástica. Originalmente rival de Tinker Bell, elas posteriormente           
fazem as pazes e são capazes de conviver em harmonia. 

(F) Periwinkle (dublada por Lucy Hale): Uma fada do gelo, inteligente, porém tímida e sem             
experiência de vida. Irmã de Tinker Bell. 
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    (     )                                        (     )                                       (     )                                       (     ) 

 
2- Responda: 
a) Como nascem as Fadas?     

_________________________________________ 
b) Qual a profissão de Tinker Bell? _________________ E o que significa a             

profissão dela? ___________________________________________________ 
c) Qual a estação do ano que as Fadas mais gostam e por quê? No Brasil                

quando inicia essa estação? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

d) As Fadas não escolhem as suas profissões, por quê? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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1- Curiosidade. Leia e responda 

Tinker Bell (Sininho) surgiu originalmente na peça Peter and        
Wendy, escrita por James Matthew Barrie em 1904. Os direitos da        
mesma foram posteriormente repassados para o Great Ormond Street Hospital, e então            
vendidos diretamente para Walt Disney. O resultado foi Peter Pan, filme produzido pela Walt           
Disney Animation Studios e lançado em 1953. 

● Quantos anos demoraram entre o surgimento e o lancamento da Tinker Bell? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

● Atualmente quantos anos tem a Tinker Bell desde o seu lançamento?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
2- Preste atenção nos números que estão em NEGRITO e escreva por            
extenso. 

Em 2005, na feira de livros infantis Bologna Children's Book Fair na Itália, a The Walt Disney               
Company anunciou planos de publicar um conto para meninas com idade entre 6 a 10 anos,                
inspirados na personagem Tinker Bell.[2] Em setembro do mesmo ano, Fairy Dust and the Quest             
for the Egg (O Pó de Fada em Busca do Ovo, em português), um livro infantil escrito por Gail                  
Carson Levine, foi lançado e marcou a estreia da franquia Disney Fadas.[3] O livro foi publicado               
em 32 idiomas e em 45 países com uma campanha publicitária e de marketing com valor                
estimado em mais de R$ 5.276.700,00 atualmente. O livro se tornou um best-seller,             
aparecendo na lista de mais vendidos do The New York Times e vendeu mais de 1.000.000 de               
cópias pelo mundo. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

 

Vamos rever, assista ao link: https://youtu.be/Kq2eFc8WBwY diferença entre        
número, algarismo e numeral.  

 

3- Observando o filme, responda: 

a) Qual a duração do filme? _____________________________ 

b) É mais de uma hora ou menos de uma hora? _______________ 

c) Quais algarismos estão representando os números dos segundos?         
________ 

d) Quais algarismos estão representando os números dos minutos?         
__________ 

e) Qual o número que representa os minutos? ________________________ 
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