
1-2 anos sessão de 25 minutos 

PROGRAMA escolas 2023

Sabine Andersone, Leva Zeldere, 2022, Latvia, 04’38'' (Animação) 
Enquanto os pais ursos estão fora à procura de bagas e mel, os ursos bebés ficam em casa com as ovelhas 
e tudo é virado de cabeça para baixo! 

Dorme ursinho Hush hush little bear

Julia Ocker, 2022, Alemanha, 03'37'' (Animação)
O leitão quer limpar a sua casa, mas parece estar tudo a correr mal.

Leitãozinho piglet 

Mikhail Aldashin, Konstantin Arefev, 2022, Rússia, 3' (Animação) 
Uma história sobre a importância da ajuda e do apoio recíproco. Juntos, os nossos sonhos e os nossos 
desejos tornam-se realidade.

 Asas para um amigo WINGS FOR A FRIEND

1-2 anos

 Hugo Frassetto, 2021, Bélgica, França, 06'30'' (Animação)
O avô martela o último prego de uma bela casinha de brincar que dá orgulhosamente ao seu neto. Mas o 
Kid acha-a um pouco pequena, e depois... há uma minhoca lá dentro! "Vai buscar o pintainho", diz o 
malandro do avô, "ele vai tratar disso!"

Esta cabana é muito pequena This Hut is Too Small!, 

Miha F. Kalan, Jernej Žmitek, 2018, Eslovénia, 05’ (Animação)
Nasce um pequeno animal. Pouco tempo depois, tem de aprender a encontrar comida para que possa 
crescer e crescer: "Nham, nham, nham...". 

como cresce... toupeira HOW IT GROWS... mole

AH
Ying-Fang Shen, 2019, Taiwan, E.U.A, 3’ (Animação, dobrada)
A chimpanzé bebé está a aprender a ter um sorriso bonito com dentes brilhantes.



3-5 anos sessão de 45 minutos 

PROGRAMA escolas 2023

Arnaud Demuynck, Célia Tisserant, 2022, França, Bélgica, 07' (Animação, Dobrado) 
Robert regressa da escola de mau humor e é mandado para o quarto pelo seu pai. Ele sente algo terrível 
crescer dentro dele: é raiva...

A Grande birra THE BIG TANTRUM

Meinardas Valkevičius, 2022, Lituânia, 11’ (Animação, Sem Diálogos)
Patrick vive num orfanato. Depois de ver um papagaio no jardim zoológico, torna-se obcecado por eles, o 
que torna ainda mais difícil para ele integrar-se e encontrar pais que o queiram adoptar.

o par perfeito THE PERFECT FIT 

Marina Rosset, 2022, Suiça, 09’ (Animação, Dobrado) 
A rainha das raposas é a mais triste de todas elas. O seu bando preocupado recolhe do lixo da cidade cartas 
de amor secretamente escritas para oferecerem à rainha.

A Rainha das Raposas The queen of the foxes

Shahoo Ahmadi, 2021, Irão, 04’05'' (Imagem Real, Sem Diálogos)
Enquanto o jardineiro descansa, os frutos estão a ser roubados. 

apanhar pick

3-5 anos  | Que bom é pensar em outras coisas

Lucie Sunková, 2022, República Checa, 13’19’’ (Animação, Sem Diálogos)
Certo dia Suzie conhece um cão preto e descobre um jardim misterioso. Quem é que lá vive? A Suzie tem 
um pouco de medo...

suzie no jardim Suzie in the garden



6-9 anos

Ada Hernaez, 2022, França, 03' (Animação, Dobrado)
Uma menina deixa que as suas lágrimas de tristeza quase a afoguem. Pouco a pouco, ela aceita banhar-se 
nelas, domá-las e dar-se a si própria a liberdade de viver as suas emoções.

Pela Liberdade For freedom

sessão de 55 minutos 

PROGRAMA escolas 2023

João Gonzalez, 2022, Portugal, 14' (Animação)
Todos os dias um homem e o seu filho saltam de pára-quedas, da sua casa fria e vertiginosa presa no alto de 
um precipício, para se deslocarem à aldeia que se situa na planície abaixo, onde vendem o gelo que 
produzem durante a noite.

ICE MERCHANTS ICE MERCHANTS

Marita Mayer, 2022, Noruega, Alemanha, 07’  (Animação, Dobrado) 
UDurante um jogo de escondidas, Vanja deixa a sala iluminada e entra num pátio com pouca luz, que tem 
demasiados cantos escuros, sombras estranhas e ruídos desconhecidos. Para ultrapassar o seu medo, Vanja 
transforma-se num tigre perigoso!

Eu não tenho medo I'm not afraid

6-9 anos 

Sonia Gerbeaud, 2022, França, 07’10’’ (Animação, Dobrado) 
A chegada de um novo aluno com cabeça de elefante às aulas desencadeia troça e sarcasmo. Um dos alunos 
parece cativado e ao mesmo tempo perturbado por esta estranha criança.

o rapaz e o elefante THE BOY AND THE ELEPHANT

Eef Hilgers, 2022, Países Baixos, 16’ (Imagem Real, Dobrado)
Filme documental. Oito crianças (7-15 anos) levam-nos de volta ao momento em que os seus pais lhes 
disseram que se estavam a divorciar. Todos eles tinham a sensação de que algo estava prestes a acontecer, 
mas não o previam.

Naquele momento, tudo mudou From that moment on, everything changed

Arnaud Demuynck, Célia Tisserant, 2022, França, Bélgica, 07' ((Animação, Dobrado) 
Robert regressa da escola de mau humor e é mandado para o quarto pelo seu pai. Ele sente algo terrível 
crescer dentro dele: é raiva...

A Grande birra THE BIG TANTRUM



10-13 anos

Mónica Santos, 2022, Portugal, França, 08'20'' (Animação)
Um filme-musical político sobre um Casaco Rosa sempre com alguma na manga. No conforto do seu lar, 
Casaco Rosa tortura e costura os opositores do sistema.

Casaco Rosa The pink Jacket 

sessão de 70 minutos 

PROGRAMA escolas 2023

Noah Erni, 2021, Suiça, 03’ (Animação, legendado) 
Em 2031, devido ao aquecimento global, um jovem urso polar tem de deixar a sua casa e mudar-se para 
Zurique até que, por fim, tem uma ideia que muda o mundo!

A invenção do pouco Invention of the less

Hung Huei Jen Red, 2022, Taiwan, Estonia, 4'35” (Animação) 
Um homem tem uma forma única de usar papel higiénico depois de fazer cocó. Um casal encomenda 
sempre a entrega de alimentos porque não gosta de vestir-se. Uma família tem uma forma de evitar lavar a 
louça. Uma mulher gosta que a sua mesa fique perfeitamente limpa. Demasiado desperdício? Não há 
problema, deita-os todos pela sanita abaixo!

Oh que conveniente Oh So convinient

Laura Gonçalves, 2022, Portugal, 11'50'' (Animação. Legendado) 
Numa tarde quente de Agosto, a família junta-se à mesa. As memórias de cada um vão-se cruzando para 
recordar a história do tio Botão. Da ditadura à emigração para França, onde trabalhou como homem do 
lixo, e quando voltava a Belmonte na carrinha cheia de “lixo”que transformava num verdadeiro tesouro.

O HOMEM DO LIXO Garbadge Man

10-13 anos

Jorn Leeuwerink, 2022, Países Baixos, 08’16'' (Animação)
Um grupo de animais conecta uma rede eléctrica ao focinho de um grande porco adormecido. Os animais 
utilizam a energia do porco para coisas simples no início, mas logo se tornam dependentes de uma cidade 
onde tudo - o útil e o inútil - é automatizado...

 Porco Pig

Eldiar Madakim, 2021, Quirguistão, 19' (Imagem Real, Legendado) 
Todos os dias o pequeno Orozbek anda longas distâncias e atravessa um rio para chegar à escola pois só 
assim conseguirá chegar mais perto do seu sonho.

Salvador Dali


