Sessões Escolares PLAY
Sessão 3-5 anos: AJUDAR 46’
Amigos do Patchwork- Toupeira
Angela Steffen
2017/ 3:37/ Alemanha
(curta-metragem/dobrado/ animação)
A Toupeira tem um problema: não tem amigos! Será que os seus
companheiros o conseguem ajudar?
Dois Amigos
Natalia Chernysheva
2014 / França / 4’ / Sem diálogo
Por serem de mundos muito diferentes, dois melhores
amigos podem ter problemas em compreenderem-se.
Formiga
Angela Steffen
2017| Alemanha| 03'37
(animação/ sem diálogos)
As infatigáveis formiguinhas estão a fazer o seu trabalho mas uma delas
quer divertir-se um pouco.
O Homem do Bolso
Ana Chubinidze
2016| Fran,Sui, Georg| 7
(animação| sem diálogos)
Um pequeno homem vive numa velha mala até que um dia encontra um
lugar melhor-dentro do bolso do seu novo amigo.
Picadas de Mosquito
Maria Steinmetz
2017| Alemanha| 7:23
É inverno e o pequeno mosquito está cheio de frio. Precisa de um
casaco. Primeiro tem de descobrir quem lhe pode fazer um casaco,
depois, vai pagar o casaco. Mas o pequeno mosquito não tem dinheiro.
1 minuto de Natureza- Melro
1 minuutje natuur – Merel
Stefanie Visjager, Katinka Baehr
2016| Holanda| 1:30
(animação| dobrado)

Kasper (de 9 anos) cuidou de um melro que tinha caído do
ninho. Uma história sobre cuidar e deixar ir.
Manolo
Abel Ringot
2017| França/ Bélgica| 11:30
(animação/imagem real/ dobrado)
Manolo é um boneco de papel, criado pela Alice, realizadora e filmes de
animação. Ele decide que vai ser feliz na sua própria aventura
cinematográfica na floresta ...
Juntos somos mais fortes
Anais Sorrentino
2017 / 6 min 50 / France-Belgium
(animação| dobrado)
Num frio dia de Outono, um urso constipa-se enquanto toma banho no
rio. Na sua caverna espirra com tanta força que uma rocha enorme cai e
tapa a entrada, prendendo-o dentro de casa. Mesmo com a ajuda de uma
formiga que estava a passar e dos seus amigos texugo, lobo, alce e
bisonte, não conseguem mover a rocha.
Mas a formiga tem uma ideia melhor ... Baseado no livro infantil "Un
travail de fourmis" de Zemanel e Vanessa Gautier, publicado pela
Flammarion Jeunesse.

Sessão 6-9 anos: CRESCER 55’
1 minuto de Natureza- Melro
1 minuutje natuur – Merel
Stefanie Visjager, Katinka Baehr
2016| Holanda| 1:30
(animação| dobrado)
Kasper (de 9 anos) cuidou de um melro que tinha caído do ninho. Uma
história sobre cuidar e deixar ir.
Quero viver no Zoo
I Want to Live in the Zoo
Evgenia Golubeva
2017| Rússia| 6’
A Sasha não gosta das regras em casa, então decide ir viver para o
jardim zoológico.
Juntos somos mais fortes

Anais Sorrentino
2017 / 6 min 50 / France-Belgium
(animação| dobrado)
Num frio dia de Outono, um urso constipa-se enquanto toma banho no
rio. Na sua caverna espirra com tanta força que uma rocha enorme cai e
tapa a entrada, prendendo-o dentro de casa. Mesmo com a ajuda de uma
formiga que estava a passar e dos seus amigos texugo, lobo, alce e
bisonte, não conseguem mover a rocha.
Mas a formiga tem uma ideia melhor ... Baseado no livro infantil "Un
travail de fourmis" de Zemanel e Vanessa Gautier, publicado pela
Flammarion Jeunesse.
Picadas de Mosquito
Maria Steinmetz
2017| Alemanha| 7:23
É inverno e o pequeno mosquito está cheio de frio. Precisa de um
casaco. Primeiro tem de descobrir quem lhe pode fazer um casaco,
depois, vai pagar o casaco. Mas o pequeno mosquito não tem dinheiro.
Kosnin
Sara Seligman
2017| EUA| 12’
(imagem real | Legendada)
Héctor, um menino de 10 anos, quer ser um “voador” - um membro da
comunidade ancestral de vôo da sua aldeia - mas a sua mãe não
consegue pagar os custos.
Medico de monstro
Gustavo Teixeira
2017| Brasil| 11’01’’
(imagem real | Português)
Dudu já escolheu sua futura profissão, agora terá que enfrentar seus
medos para tornar-se um médico de monstros.

Ernesto
Corinne Ladeinde
2011/ Reino Unido / 7’
(animação/sem dálogos)
Ernesto acha que já é altura dos seus dentes de leite caírem.
Infelizmente, os dentes têm outros planos, que envolvem melodias de
jazz. Vão bater o pé com esta curta-metragem que retrata o crescimento.

Sessão 10-13: MUDAR 73’
Nadar no Deserto
Swimming in the Desert
Alvaro Ron
2017| USA|18
(Curta-metragem/ Legendada/ Live action)
Numa aldeia em seca, no meio do deserto da Califórnia, uma rapariga
desafia o seu avô para não vender a água e criar um plano que reviva o
rio agora seco.
Rapaz-aranha
Spiderboy
Linda Fratini
2017|Itália|15’
(Curta-metragem/ Legendada/ Live action)
Mattia, que podia ser filho do Homem-aranha, e Amira, refugiada de
Eritrea, juntam forças para se defender e vencer aos bullies da escola.
Uma história de amizade e vitória contra a discriminação.
Cinema de Domingo
Samedi Cinema
Mamadou Dia
2016| Senegal | 11’
(curta-metragem| Legendada| Imagem real)
Dois jovens e ávidos cineastas estão desesperados por ver um filme no
cinema local antes que ele feche as portas para sempre.
BUI
Inga Lísa Middleton
2017| Islândia|13
(Curta-metragem/ Legendada/ Imagem real)
Anna é nova no bairro e os meninos não são muito simpáticos. Tudo vai
mudar com um misterioso rapaz que pode fazer dela uma herói.
O Corcunda e o Cisne
The Hunchback and the Swan
Dotty Kultys

2017| RU| 9:35
(curta-metragem| legendada| animação)
O Corcunda não tem amigos na aldeia, apenas os animais na
floresta. Quando ele desaparece de repente são eles quem o vão salvar.
Vão precisar de ajuda e também de alguma magia.
Scrambled
Bastiaan Schravendeel
2017| Holanda | 6’
(Curta-metragem/Sem Diálogos/ Animação)
Esra perde o comboio e enquanto espera joga no seu telemóvel. Como
irá um antigo cubo de Rubrik chamar a sua atenção?

