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Formação de Adultos – EFA 
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Componente da formação Cultura, Língua, Comunicação – Língua estrangeira - continuação - inglês 

Núcleo Gerador 1 - Equipamentos - impactos culturais e comunicacionais 

Domínio de Referência DR4 – Estabilidade e mudança 

Atividade 

“Ciclo de 

Cinema” 

Data: __/__/____ 

Formando(a)  Nº  

Competência 

Relacionar transformações e evoluções técnicas com novas formas de acesso à informação, à 

cultura e ao conhecimento proporcionado também pelos novos suportes tecnológicos de 

comunicação 

Critérios de Evidência 

- Atuar nos consumos culturais e artísticos tendo em conta que a incorporação de 

equipamentos e sistemas técnicos na cultura e nas artes promoveu o acesso mais generalizado 

aos bens e levou a transformações na relação entre diferentes géneros artísticos. 

- Atuar em contextos sociais alargados através da formulação oral e/ou escrita de uma 

opinião fundamentada, em língua portuguesa e/ou língua estrangeira, sobre o papel e as 

consequências das evoluções dos equipamentos técnicos na organização da vida em 

sociedade e nos usos da língua. 

- Atuar face às evoluções e transformações dos equipamentos técnicos compreendendo a sua 

relação com as mudanças ocorridas nos diferentes meios de comunicação social (mudanças 

na TV, na rádio e no cinema). 

 

 

GUIÃO DO FILME 

 

1. Leia o guião do filme seguinte. 

 Filme: “Rei Artur - A Lenda da Espada” 

Ficha técnica 

Título original: King Arthur: Legend of the Sword 

Realização: Guy Ritchie 

Interpretação: Charlie Hunnam, Hermione Corfield, Annabelle 

Wallis, Jude Law, Eric Bana, Katie McGrath 

Argumento: Guy Ritchie, Joby Harold e Lionel Wigram 

Classificação: M/12 

Duração: 126 minutos 

Ano: 2017 

País: EUA/GB/Austrália 

Outros dados: Cores; Género: Drama, Ação, Aventura 
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Sinopse do filme 

 

“Quando o rei Uther Pendragon, pai de Artur, é assassinado, Vortigern usurpa o direito à coroa e torna-se 

rei dos Bretões. Abandonado à sua sorte ainda muito pequeno, Artur acaba por viver nas ruas de 

Londonium – atual Londres – sem recordar o passado ou conhecer a sua origem. À medida que o tempo 

passa, Artur cresce, revelando um espírito combativo que o torna capaz de sobreviver aos constantes 

perigos e uma capacidade de liderança que conquista o respeito e a admiração de todos os que o 

rodeiam. Mas a sua vida altera-se quando consegue tirar a lendária Excalibur, a espada mágica cravada 

numa rocha que apenas o legítimo herdeiro do trono seria capaz de remover. Desafiado pela magia de 

Excalibur, vê-se compelido a enfrentar os seus demónios mais íntimos e aprender a dominar o poder que lhe 

é concedido para conseguir recuperar o trono e dessa forma libertar o seu povo da tirania de Vortigern. 

Um filme de ação e aventura realizado por Guy Ritchie (“Snatch - Porcos e Diamantes”, “Sherlock Holmes”, 

“O Agente da U.N.C.L.E.”), segundo um argumento seu, de Joby Harold e de Lionel Wigram. Com Charlie 

Hunnam como protagonista, o elenco conta com Àstrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen, Eric 

Bana e Jude Law nos papéis secundários.” 

 

“King Arthur: Legend of the Sword - Rei Artur: A Lenda da Espada”, http://cinecartaz.publico.pt/Filme/371703_rei-artur-a-lenda-da-

espada (consulta em 17/05/2017) 

 

ATIVIDADE 

 

1. 1. Tendo em conta o visionamento, interpretação e análise do filme “King Arthur: Legend of the Sword - 

Rei Artur - A Lenda da Espada”, de Guy Ritchie, inserido no “Ciclo de Cinema” (“Festa do Cinema”) - “NOS 

Cinemas Forum Madeira” - Funchal: “Visita de Estudo”, faça um debate sobre o filme destacando as figuras 

históricas inglesas e todo o legado cultural inglês. 
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_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Bom Trabalho! 


