TEXTO A
Lê o texto. Em caso de necessidade, consulta o vocabulário apresentado.
Pan: Viagem à Terra do Nunca
Título original: Pan
De: Joe Wright
Género: Aventura
Classificação: M/12
Outros dados: EUA, 2015, Cores, 111 min.

Inglaterra, década de 1940. Sem pai, mãe ou alguém que lhe possa valer, Peter, de 12
anos, foi criado por freiras num orfanato. Um dia, ele e os outros rapazes são raptados por
piratas e levados num estranho navio voador. O destino da embarcação é a Terra do Nunca,
um lugar mágico e muito longínquo onde o terrível Barba Negra escraviza crianças e adultos
para que encontrem uma pedra preciosa que concentra o pó de fada. É ali que Peter conhece
Capitão Gancho, um jovem impetuoso de quem se torna amigo. Com ele, engendra contra
o Barba Negra um plano que libertará todos e o transformará no jovem herói que hoje
conhecemos pelo nome de Peter Pan…
Com realização de Joe Wright ("Orgulho e Preconceito", "Expiação", "Anna Karenina") e
argumento de Jason Fuchs, um filme de aventura que é baseado numa das mais conhecidas
histórias da literatura infantil: "Peter Pan", o menino que não queria crescer, criada pelo
autor escocês J. M. Barrie (1860-1937). Os actores Levi Miller, Hugh Jackman, Rooney Mara,
Amanda Seyfried e Garrett Hedlund dão vida às personagens.
In Cinecartaz, Jornal Público.
Disponível em: http://cinecartaz.publico.pt/Filme/353225_pan-viagem-a-terra-do-nunca (adaptado)
VOCABULÁRIO
Impetuoso: aquele que faz as coisas com violência e sem hesitação é impetuoso.
Realizador: pessoa responsável pela realização de um filme. O realizador é aquele que diz aos atores e
aos técnicos o que eles devem fazer durante as filmagens.
Argumento: texto com a ação e os diálogos das personagens de um filme.

1. Assinala com X, de 1.1. a 1.4., a opção que completa cada frase de acordo
com o sentido do texto.
1.1. Este texto é
 uma notícia de um rapto.
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 uma descrição de pessoas.
 um sumário de uma história.
 um texto de enciclopédia sobre um autor escocês.
1.2. O herói da ação mencionada no texto é
 Barba Negra.
 Capitão Gancho.
 A fada.
 Peter Pan.
1.3. Peter Pan é órfão. Seleciona a frase que corretamente comprova esta
afirmação.
 «Ele e os outros rapazes são raptados…»
 «… foi criado por freiras num orfanato.»
 «Sem pai, mãe ou alguém que lhe possa valer, …»
 …o menino que não queria crescer…»
1.4. A ação passa-se
 no séc. XXI.
 no séc. XIX.
 no séc. XX.
 num tempo indeterminado.
2. Associa cada expressão da coluna A a um elemento da coluna B. Coloca a
letra certa em cada espaço.
Nota: a coluna B tem dois elementos a mais. Não vais precisar deles.
COLUNA A
1. A posse da pedra do pó

COLUNA B
A - … torna-se aliado do Capitão Gancho.

de fada…
2. Peter Pan…

B - … foi inspirada no livro de J. M. Barrie.

3. A história do filme…

C - … foi escrita por Joe Wright.
D - … é o motivo da escravidão das
crianças.
E - … faz da Terra do Nunca um lugar
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mágico.

3. Que tipo de rapaz é Peter Pan? Diz quais as suas características psicológicas.
Justifica a tua resposta.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
TEXTO B
Lê o texto.
Peter Pan
A Wendy, O Michael e o John eram três irmãos que viviam com os pais e a cadela Naná
em Londres. Wendy, a mais velha, andava sempre a contar aos irmãos histórias acerca das
aventuras de Peter Pan, o rapaz que não queria crescer.
Certa noite, enquanto os irmãos dormiam, o Peter Pan e a Sininho, a fada que ia com ele
para todo o lado, entraram pela janela do quarto dos pequenos. Como a Sininho deitava uma
luz muito viva, encandeou-os e os três acordaram. Que grande surpresa!
O Peter Pan convidou-os então a irem com ele ao país dos sonhos, a Terra do Nunca.
- Como é que podemos fazer isso? – perguntaram os irmãos.
- Não há problema. A Sininho salpica-os com pó mágico e já vão poder voar – explicou o
Peter Pan.
Assim fizeram e saíram a voar pela janela. Seguiram pelo ar como pássaros, até que
chegaram à ilha.
Lá esperavam-nos os Rapazes Perdidos, rapazes que se perderam quando eram ainda
pequenos, mas havia também…alguns piratas muitos maus!
O Capitão Gancho era quem os comandava. Faltava-lhe uma das mãos, que tinha sido
comida por um crocodilo, e em vez de mão tinha um gancho. O crocodilo também tinha
comido o relógio do Capitão e, quando se aproximava, ouvia-se o tiquetaque. (…)
Na Terra do Nunca aconteciam muitas coisas. Havia sereias que viviam num lago, onde os
piratas prendiam os seus prisioneiros. Elas eram amigas do Peter Pan.
Também havia índios que usavam penas na cabeça.
Certo dia, os piratas prenderam a princesa dos índios e abandonaram-na no lago das
sereias, mas o Peter Pan salvou-a.
Arianna Candell (adaptação), Peter Pan, Presença, 2009

4. Ordena as frases, colocando os números de 1 a 6 nos espaços em branco, de
acordo com a ordem por que são referidos os acontecimentos da história.
 Na Terra do Nunca havia rapazes e piratas.
 A princesa dos índios foi salva pelo Peter Pan.
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 A irmã mais velha contava histórias aos irmãos.
 Peter Pan dava-se bem com as sereias.
 Os três irmãos voaram pelos espaços abertos até à Terra do Nunca.
 Pater Pan e a fada Sininho apareceram no quarto dos três irmãos.
5. Assinala com um X, de 5.1. a 5.3., a opção que completa cada frase de acordo
com o sentido do texto.
5.1. Os três irmãos ficaram surpreendidos ao ver Peter Pan e a fada Sininho no
quarto porque:
 era de noite a as fadas só andam de dia.
 não imaginavam que as histórias dos livros se pudessem transformar em
realidade.
 a cadela Naná não deu o alerta.
 verificaram que, afinal, Peter Pan tinha crescido.
5.2. Os malfeitores desta história são:
 os prisioneiros e o Capitão Gancho.
 os piratas e o Capitão Gancho.
 os piratas e as sereias.
 o crocodilo e os índios.
5.3. Peter Pan é um herói porque:
 voa no ar.
 é amigo das sereias.
 anda sempre acompanhado da fada Sininho.
 põe a princesa índia a salvo.
6. Retira do texto a frase que mostra que os três irmãos não tinham a certeza de
como se poderia ir até à Terra do Nunca.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Para chegar à Terra do Nunca, os três irmãos, Peter Pan e a fada Sininho
tiveram de voar sobre o mar. Justifica a afirmação com uma informação dada no
texto.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Bom trabalho! 
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