Sessões Escolares PLAY 2019
Sessão 3-5 anos: Aprender 40’
Ovelhas
Sheep
Julia Ocker | 2018 | Alemanha| 3’37
(animação| sem diálogo)
Uma ovelha salta para uma aventura arriscada. O rebanho nunca correria
esse risco!
O Pica-Pau
Pik Pik Pik
Dmitry Vysotskiy | 2014 | Rússia | 4’
(animação | sem diálogo)
Um pica-pau tenta apanhar formigas, quando é apanhado de surpresa
por um lenhador que quer cortar a árvore onde vive.
O pequeno Lobo Esfomeado
The Hungry Little Wolf
Arnaud Demuynck | 2017| França| Bélgica | 8’46
(animação | dobrada)
Um filhote de lobo, excessivamente confiante, decide um dia que já é
suficientemente grande para caçar sozinho. Ele sai em busca de uma
presa disponível, mas todos aqueles que ele encontra são grandes
demais para ele, ou melhor, muito espertos.
Kokosha
Tatiana Moshkova
2017| Russia | 4'20
(animação | dobrada)
Apresentamos o Coco, um pequeno crocodilo que se esconde dos
nevões, explora mundos subaquáticos e até se transforma no Godzilla Tudo isto dentro de um apartamento!
Ciclo
Cycle
Sophie Olga de Jong, Sytske Kok | 2018| Holanda | 2’30
(animação| sem diálogos)
Um avô ensina a sua neta a andar de bicicleta, de repente, uma rajada
de vento transporta-a para um mundo completamente novo, no qual o fim
da estrada é o começo de uma verdadeira aventura.

Lobo grande, lobo pequeno
Big wolf little wolf
Rémi Durin | 2018 | França e Bélgica | 14’
(animação | dobrada) Em competição
O Lobo Grande vive contente debaixo da sua árvore. Um dia vê um Lobo
Pequeno aproximar-se dele e parece querer muito a sua companhia. Mas
o Lobo Grande não quer companhia, gosta da rotina da sua vida calma.
Pelo menos, era o que pensava...
(Baseado no livro de Nadine Brun-Cosme e Olivier Tallec, publicado pela
Flammarion jeunesse)
Mosca
Fly
Julia Ocker | 2018 | Alemanha| 3’37
(animação | sem diálogos)
Os três sapos disputam por uma saborosa mosca, mas a mosca vai
ensinar-lhes algo.

Sessão 6-9 anos 40’
O sr noite tira um dia de folga
Mr Night has a day off
Ignas Meilunas | 2016| Lithuania | 2’
(animação | sem diálogos)
Porque é que a noite está a alterar o dia?
Bem.. quando não gostamos de uma coisa, podemos mudá-la.
Clapotis
Mor Israeli | 2017 | França | 4’16
(animação| sem diálogos) Em competição
Uma tarde de inverno na piscina…
Maraude e Murphy
Maraude and Murphy
Helene Ducrocq | 2018 |France | 8 min
(animação/dobrada)
Maraude perde-se na tempestade. Murphy sai da sua caverna para
ajudá-la a encontrar a sua casa, e mastiga alguns mosquitos ... Uma
noite comum para dois morcegos!
A Tartaruga Dourada
The Golden Tortoise
Celia Tisserant, Celia Tocco | 2018 | França/ Bélgica| 13’
(animação| dobrada)

Um pescador e a sua esposa vivem felizes na sua humilde
casa. Um dia, o homem encontra, presa nas suas redes, uma
tartaruga com uma carapaça de ouro. A tartaruga promete ao
pescador que todos os seus desejos se tornarão realidade se
ele a libertar.
Lobo grande, lobo pequeno
Big wolf little wolf
Rémi Durin | 2018 | França e Bélgica | 14’
(animação | dobrada) Em competição
O Lobo Grande vive contente debaixo da sua árvore. Um dia vê um Lobo
Pequeno aproximar-se dele e parece querer muito a sua companhia. Mas
o Lobo Grande não quer companhia, gosta da rotina da sua vida calma.
Pelo menos, era o que pensava...
(Baseado no livro de Nadine Brun-Cosme e Olivier Tallec, publicado pela
Flammarion jeunesse)
Não tocar
Do not Touch
Pavel Endrle | 2017| Republica checa | 1’
(animação| sem diálogos)
Por favor não toque no interruptor.

Sessão 10-13: MUDAR 60’
O Jogo
The Game
Jeannie Donohoe | 2017| EUA 15'
(imagem real| Legendada)
Um novo rapaz na cidade aparece nos treinos de basquete do liceu e
impressiona toda a gente. Será que o seu talento e dedicação são
suficientes para fazer parte da equipa?
Lugar de Nascimento
Birth place
Sil Van der Woerd | 2018 | Indonésia5’38
(imagem rela | sem diálogos)
Um homem encontra um planeta perfeito, mas no oceano vai encontrar o
inimigo.
.

A Tartaruga Dourada
The Golden Tortoise
Celia Tisserant, Celia Tocco | 2018 | França/ Bélgica| 13’
(animação| dobrada)
Um pescador e a sua esposa vivem felizes na sua humilde casa. Um dia,
o homem encontra, presa nas suas redes, uma tartaruga com uma
carapaça de ouro. A tartaruga promete ao pescador que todos os seus
desejos se tornarão realidade se ele a libertar.
Os dois Cinemas de Yody Jarsún
Los Dos Cines de Yody Jarsún
Alejandro Gallo Bermúdez | 2017 | espanha / argentina| 5’
(imagem real | legendado )
Em 1970, Pedro trabalhava no Cine Teatro Aguas Blancas que ficava na
fronteira da Argentina com a Bolívia. Ele tinha de conseguir fazer chegar
o mais rápido possível o rolo de película ao Cinema Gloria Bermejo que
fica na Bolívia. Dele está dependente que se saiba como terminam os
filmes.
O meu pai é um super-herói
Tata E Super Erou
Lisa Diaz | 2017| Roménia| 9’
(imagem real| Legendada) Em competição
O Virgil acabou de receber um carro telecomandado da sua mãe e a sua
amiga Dária quer trocá-lo por uma piranha que apanhou no rio…

