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Atividade baseada no filme: Uma aventura no mundo das Fadas 

 

COMENTÁRIO SOBRE O FILME: A DisneyToon nos apresenta o      
mágico mundo das fadas com o lançamento do filme original          
“Tinker Bell: Uma Aventura no Mundo das Fadas”, primeiro         
longa-metragem solo de uma da fada mais popular do estúdio.          
Apresentando a história da origem de Tinker Bell, o         
longa-metragem de animação nos leva ao Refúgio das Fadas,         
onde conhecemos seus trabalhos mágicos, já que cada fada tem          
um talento importante. 

Ao descobrir seu talento como fada artesã, Tinker Bell         
imagina não ter um talento importante, já que as artesãs não           
podem ir ao continente na mudança das estações. Ela decide          
então pedir ajuda as suas novas amigas Fawn, Iridessa, Rosetta e           
Silvermist que a ensine os seus talentos para que ela também           
possa ir ao continente. 

Ao dar as costas, a quem verdadeiramente é por dentro, Tinker Bell causa diversos desastres,               
pondo a chegada da primavera em perigo. Somente quando apreende que quando somos nós mesmos as                
coisas mágicas acontecem, Tinker Bell consegue perceber as maravilhas que pode fazer com seu talento               
de fada artesão. 

Essa divertida história de amizade e autodescoberta traz essa bela mensagem para todas as              
crianças, com um tema atual. O que mais se destaca no animado acaba sendo a realidade dos belos                  
cenários e do visual dos personagens, que mostram como a animação Disney em CGI está avançada e já                
pode se comparar aos animados da Pixar, mas apenas a animação, pois o roteiro de “Tinker Bell”, mesmo                  
se destacando, acaba sendo voltado exclusivamente para o público jovem, podendo deixar muitos adultos              
entediados com a história. 

Outro ponto forte do animado é a linda trilha sonora original do compositor Joel McNeely, que traz                 
onze canções originais, que lembram e muito as mágicas canções do clássico “Peter Pan” e nos levam a                  
esse mundo mágico apresentado pelo estúdio. Vale lembrar, que assim como a bela versão de Selena                
Gomez, a versão brasileira conta com a interpretação de Karol Cândido, uma das finalistas do programa                
‘High School Musical: A Seleção’, que gravou a versão nacional da musica “Fly To Your Heart”, que no                  
Brasil recebeu o nome de “Voe para seu coração”. Essa é a primeira aventura de uma série de filmes                   
protagonizados por Tinker Bell, já que a Disney está desenvolvendo mais três filmes que trarão novas                
aventuras. 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
1- Qual a finalidade do texto acima: 
 
(A) narra sobre a personagem do filme. 

(B) consiste na descrição do filme e expressa a opinião de quem a escreve. 

(C) descreve uma situação do ambiente do filme. 

(D) notifica o tema do filme e suas características. 

 

2- Leia o trecho abaixo. As palavras em negritos são: 

Ao descobrir seu talento como fada artesã, Tinker Bell imagina não ter um talento importante, já que as 
artesãs não podem ir ao continente na mudança das estações. Ela decide então pedir ajuda as suas novas 
amigas Fawn, Iridessa, Rosetta e Silvermist que a ensine os seus talentos para que ela também possa ir 
ao continente. 

 

(A) substantivos comuns 

(B) substantivos próprios 

(C) Adjetivos 

(D) Artigos.  

 

 

3- Observe a tirinha: 

 

a) Qual o humor da tirinha? ____________________________________ 

b) O 2º e o 3º quadrinho a palavra “Primavera! Tem o mesmo sentido? Explique?  

__________________________________________________________________________ 

c) O que significa o vocábulo “TRIVIALIDADE”. ____________________________________  

 
4- Circule as qualidades.  

a) Uma fada artesã, divertida e talentosa, porém extremamente irritadiça, perdendo a calma com              

facilidade. Mas mesmo assim, é encantadora e bondosa. 

b) Uma fada do gelo, inteligente, porém tímida e sem experiência de vida. Irmã de Tinker Bell. 

c) Uma fada dos animais, alegre e brincalhona. Amiga de Tinker Bell. 
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1- Preencha o calendário de setembro de 2020 abaixo: 

 
Domingo 

 
Segunda feira 

 
Terça feira 

 
Quarta feira 

 
Quinta feira 

 
Sexta feira 

 
Sábado 

   
1 

    

 Independência 
7 

     

       

       

   30    

 

a) Quantas semanas completas há no calendário? __________________________ 

b) Pinte de vermelho quando inicia a Primavera. ____________________________ 

c) Qual o período da estação da primavera? ________________________________ 

d) Pinte de azul o dia de hoje. __________________________________________ 

2- Elabore um problema que envolva o calendário. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________ 
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Bom dia!  Tudo bem com você? 

 

Hoje vamos aprender um pouquinho sobre a cadeia alimentar. 

https://youtu.be/sRZoTP72Kjc  

 

 

https://youtu.be/sRZoTP72Kjc

