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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________N

OME:_______________________________________________________________ 

 
O gênero textual  crônica é uma narrativa que tem por base fatos que acontecem em 

nosso cotidiano.   

As principais características de uma crônica são: narrativa curta com poucos 

personagens e linguagem simples. Uso da primeira pessoa e tempo cronológico 

determinado. 

 

 

1.Relate quem são as personagens principais do filme assistido e 

como acontecem as primeiras cenas do filme.  

Pedro, Suzana, Edmundo e Lúcia e eles estão fugindo de um 

bombardeio em Londres durante a 2ª Guerra Mundial. 

 

2.Comente sobre o que acontece quando  Lúcia que, estava 

brincando de pique esconde com os irmãos, entra no guarda-roupa? 

Relate  até o momento em que ela volta do guarda-roupa. 

As crianças estão brincando de pique-esconde, Lucia entra no 

guarda-roupa, e encontra um portal mágico que a leva para um mundo mágico de  

Nárnia, lá ela conhece o fauno Senhor Tumnus que a ensinou sobre Nárnia e sobre a 

Feiticeira branca que condenou Nárnia a viver para sempre no inverno. 

 

3.O que acontece quando Lúcia retorna de Nárnia? 

Ao retornar de Nárnia  depois de muitas horas , os irmãos de Lúcia ainda estão 

contando para ela se esconder como se o tempo tivesse congelado. Ela  fica surpresa 

por seus irmãos estarem praticando as mesmas ações de quando ela encontrou o 

mundo mágico. Ela conta tudo o que aconteceu para os irmãos, mas ninguém acredita 

na garota. 

 

4.Qual  é o segundo personagem que  encontra Nárnia?O que ele encontra lá? 

Edmundo é o segundo a encontrar Nárnia . Lá a Feiticeira branca o conhece e oferece  

muitas coisas de interesse do garoto, mas em troca ele tem que levar seus irmãos até 

ela. 

 

5.O que acontece a  Edmundo quando ele retorna a  Nárnia trazendo seus irmãos?  

A Feiticeira Branca o mantém preso. 
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6. Como é Nárnia? Descreva-a. 

Nárnia é um lugar bonito fantástico,  porém muito gelada, por que a Feiticeira branca a 

condenou a viver em eterno gelo. Há poucos personagens o Leão que representa a 

sabedoria e o Sr, Tumnus que é um fauno muito camarada.  

 

7. Quem é Aslam? 

É o leão bondoso de Nárnia. 

 

8.O que você achou do filme? 

Resposta pessoal 

 

9.Como o filme termina? 

Após os quatro irmãos vencerem a Feiticeira Branca, já adultos eles estão andando a 

cavalo sendo reis e rainhas de Nárnia encontram o portal (guarda-roupa) ao 

adentrarem caem no chão da casa onde viviam e voltam a ser garotos. 

 

10. Descreva uma cena do filme que retrata as características de uma crônica. 

As cenas de quando a Lúcia entra pela primeira vez no guarda-roupa e retorna depois 

de aparentemente muito tempo, no entanto seus irmãos estão praticando as mesmas 

ações, isso dá uma ideia de que o tempo foi cronologicamente delimitado. Há poucos 

personagens e a linguagem é simples. 

 

 


