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Uma ida ao cinema 

Tarefas: 

- Interagir oralmente com um colega a partir de instruções; 

- Responder a questões a partir do visionamento do trailer de um filme; 

- Responder a questões a partir da leitura da sinopse de um filme; 

- Identificar as críticas positivas e negativas de um filme; 

- Completar um texto com os tempos verbais adequados; 

- Escrever a sinopse de um filme; 

- Apresentar um filme. 

Conteúdos línguísticos: 

- Pretérito perfeito simples, pretérito imperfeito e pretérito mais-que-perfeito 

composto. 

 

1. A Luísa e o Pedro decidem ir ao cinema. Imagine que é um dos dois e fale com 

um colega. Conversem sobre a situação apresentada. Sigam as instruções do 

seu cartão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Um dos filmes que está em exibição no dia em que a Luísa e o Pedro decidem 

ir ao cinema é “A esperança está onde menos se espera”.  

2.1. Veja  o trailer do filme e depois responda às seguintes perguntas: 

 

1. Como se chama a personagem principal do filme? __________________ 

2. Quantos anos tinha essa personagem, quando começou o filme? Como é que 

ele era? _________________________________________________ 

Cartão 1 

- Diz ao seu colega o filme que quer 

ver e faz uma breve descrição do 

mesmo (nome; género; tema).   

- Tenta convencer o seu colega a ver 

o filme que você quer ver. 

- Aceita a proposta do colega. 

Combine com o seu colega os 

pormenores do encontro (local; 

horas; deslocação...).  

 

 

 

 

Cartão 2 

- Não quer ver esse filme e propõe 

ao seu colega o filme que quer ver 

(nome; género; tema).     

- É a sua vez de tentar convencer o 

seu colega a ver o filme que você 

deseja ver.  

- Combine com o seu colega os 

pormenores do encontro (local; 

horas; deslocação...). 
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3. O que é que aconteceu ao pai de Lourenço? _______________________ 

4. Que decisão tomou a mãe de Lourenço? __________________________ 

5. Como foi a adaptação de Lourenço à nova escola? __________________ 

6. Como é que Lourenço voltou a ser feliz? __________________________ 

7. O que é que Lourenço aprendeu? ________________________________ 

8. Como é o filme, de acordo com o trailer? __________________________ 

2.2 Sublinhe agora as afirmações verdadeiras: 

 

2.3. O título do filme, “A esperança está onde menos se espera”, sugere que: 

 

In:   
https://www.portaldasescolas.pt/portal/server.pt/community/00_recursoseducativos/259/Ver%20Recurso%20Educativo?topage=red_readonly&r

ed_id=2892 

 

3. Outro dos filmes que está em exibição é: “O Renascido”. 
3.1.  Leia as informações sobre o filme e diga se as afirmações são 

verdadeiras ou falsas. 

https://www.portaldasescolas.pt/portal/server.pt/community/00_recursoseducativos/259/Ver%20Recurso%20Educativo?topage=red_readonly&red_id=2892
https://www.portaldasescolas.pt/portal/server.pt/community/00_recursoseducativos/259/Ver%20Recurso%20Educativo?topage=red_readonly&red_id=2892
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Género: Aventura, Drama  

Data de estreia: 2016-01-21  

Título Original: The Revenant  

Realizador: Alejandro G. Iñárritu  

Atores: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, 

Domhnall Gleeson, Will Poulter, Lukas Haas  

Classificação: M14 

Distribuidora: Big Picture Films  

País: EUA  

Ano: 2015  

Duração (minutos): 156  

Sinopse: 
Inspirado em factos verídicos, THE REVENANT: O RENASCIDO é uma experiência 
cinematográfica sobre a sobrevivência de um homem e o extraordinário poder do 
espírito humano. Numa expedição pelo desconhecido território americano, o lendário 
explorador Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) é brutalmente atacado por um urso e 
deixado como morto pelos seus companheiros de caça. Na luta pela sobrevivência, 
Glass resiste a um sofrimento inimaginável, bem como à traição de John Fitzgerald 
(Tom Hardy), um dos seus companheiros. 

 V F 

a. O título original deste filme é “O Renascido”.   

b. Já podemos assistir a este filme nos cinemas.   

c. Este filme estreou em 2015.   

d. Este filme tem duas horas e cinquenta e seis minutos.   

e. O Pedro, que tem treze anos, pode assistir a este filme sozinho.   

f. A personagem principal deste filme é Leonardo Dicaprio.   

g. Tom Hardy interpreta a personagem John Fitzgerald.   

3.2. Leia agora as opiniões de algumas pessoas sobre este filme e marque com 
um X se elas ficaram satisfeitas ou insatisfeitas com o filme. 

Opiniões Satisfeito/a Insatisfeito/a 

a. Achei fantástico!    

b. Um filme imperdível!   

c. Quanto a mim, não é de especial! É um filme muito parado e 
violento. 

  

d. Palavras para quê? Verdadeiramente espetacular!   

e. Creio que os atores tiveram um ótimo desempenho, 
principalmente Leonardo Dicaprio. 
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f. A meu ver, merecia ganhar os óscares todos para que está 
nomeado. 

  

g. Não recomendo! Só gostei da banda sonora.   

h. Que grande seca!    

i. Considero um filme muito longo, violento e parado.    

j. Gosto muito dos filmes deste realizador e do Tom Hardy, mas 
este filme foi uma desilusão. 

  

 
 

3.3. Complete o quadro: 

ADJETIVO NOME VERBO 

Renascido   

 Experiência  

 Sobrevivência  

Desconhecido   

  Resistir 

  Sofrer 

Explorador   

 Luta  

 

3.3.1. Complete as frases com as palavras do quadro. 

 

a) O ano passado, fui para o Nepal fazer voluntariado. Foi uma grande 

_______________. 

b) O Luís __________ muito, quando o filho foi estudar para a universidade. 

c) Todos os passageiros _______________ ao acidente do autocarro em 

Coloane. 

d) A música portuguesa é ainda _______________ em Macau. 

e) O Carlos é capaz de correr durante várias horas. Ele tem muita 

_________________ . 

 
4. Complete o texto com o relato do que aconteceu à Luísa no dia em que 

decidiu ao cinema com o Pedro. Ponha os verbos entre parêntesis no 
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pretérito perfeito simples, no pretérito imperfeito e no pretérito mais-que-

perfeito composto: 

 

 

No sábado, a Luísa __________ (estar) muito contente, porque ___________ 

(combinar) com o Pedro ir ao cinema nessa noite. Eles ___________ (combinar) 

encontrar-se às 21.15H no Café da Esquina. 

Ela ainda tinha de ir ao cabeleireiro, porque no dia anterior não ___________ (ter) 

tempo. Ela __________ (dirigir-se) ao carro... mas o carro não pegou! Ela __________ 

(ficar) furiosa, porque aquilo nunca ____________ (acontecer) antes. ____________ 

(telefonar) para a oficina, mas, àquela hora, a oficina já ____________ (fechar). 

Como ela __________ (morar) fora da cidade, telefonou ao Pedro para adiar o 

encontro. Mas ele já _____________ (comprar) os bilhetes... 

Então, ela ___________ (decidir) ir de comboio, mas não __________ (saber) os 

horários e, quando chegou à estação, o comboio já ___________ (partir)...  

__________ (ter) de apanhar o autocarro, que demora muito mais tempo. Durante a 

viagem, ___________ (querer) telefonar ao Pedro para o avisar de que ia chegar 

atrasada. ____________ (procurar) o telemóvel, mas não o encontrou. 

_____________ (esquecer-se) do telemóvel em casa! 

Entretanto, o Pedro __________ (estar) à espera no café. Às 21.15H, a Luísa ainda não 

tinha chegado. Ele __________ (sair) e dirigiu-se para o cinema. Ela também não 

__________ (estar) lá. Como __________ (haver) muitas pessoas que ainda não 

tinham comprado bilhetes, o Pedro ___________ (decidir) vender os dele.  

Às 21.35H, a Luísa __________ (entrar) no café, mas o Pedro já não __________ 

(estar) lá. Foi a correr para o teatro. Mas, quando lá chegou ele já ___________ 

(vender) os bilhetes. De qualquer modo, já não __________ (ser) permitido entrar, 

pois o filme já tinha começado. 

A Luísa ___________ (ficar) muito irritada. Naquele dia, tudo __________ (correr) mal! 

 
 
5. Consulte a página de internet dos cinemas Galaxy, em Macau (em 

http://www.galaxymacau.com/en/macau-entertainment/ua-galaxy-cinema). 
Escolha um filme e preencha a tabela com  as informações corretas. Escreva uma 

http://www.galaxymacau.com/en/macau-entertainment/ua-galaxy-cinema
http://www.galaxymacau.com/en/macau-entertainment/ua-galaxy-cinema
http://www.galaxymacau.com/en/macau-entertainment/ua-galaxy-cinema
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pequena sinopse do filme que escolheu. Apresente depois o filme que escolheu 
aos colegas. 

 

Nome do filme:  

Género:  

Legendas:  

Duração:  

Realizador:  

Elenco:  

Sinopse: Este filme conta a história de  

 

 

 

 
 

 
 
 
 


