
 
 
 

PROGRAMAÇÃO ESCOLAS 
 
 

Sessão 1-2 anos (30 min) 
 

 
Ervilhas |Oury Atlan | 2018| Israel| 2’11[Animação| Sem diálogos] 
A história de uma pequena ervilha que luta por regressar para o seu prato. 
 
 
Poemas sobre várias coisas diferentes | Nancy Kangas and Josh Kun | 2017| EUA| 
1’10[animação| dobrada] 
O Samuel traz-nos alguns pensamentos sobre a vida (do ponto de vista de alguém com 3 
anos). 
  
 
Policromia | Negareh Halimi/Amin Malekian | 2017| Irão| 2’14[Animação| sem diálogos] 
Uma pequena experiência musical. 
 
 
 
Porta da frente | LEE  Ye-jin | 2019| Coreia do Sul| 3’11[Animação| sem diálogos] 
Um pequeno cão está sozinho no meio das pessoas. 
 
 
Rita e o crocodilo | cinema |Siri Melchior | 2018 | Dinamarca | 5’00[animação| dobrada] 
Rita e o crocodilo estão a ver o filme “As 5 Fadas” num cinema. O barulho que o crocodilo 
faz é inconcebível! 
  
 
Todos em coro | Tobias Rud |2018| Canadá| 2’39[animação| sem diálogos] 
Um grande gesto às vezes passa despercebido. 
 
 
Huh | Evan McInnes | 2019| Australia| 1’51[animação| sem diálogos] 
Coisas absurdas e impossíveis. 
 
 
FLO | Nora Marie Back | 2017| Alemanha| 1’47[animação| sem diálogos] 
Um conto sobre uma pulga que tem de aprender a gerir a comida que lhe é oferecida, 
quando, de repente, deixa de estar sozinha. 
 
 
Animais Musicais |  Stella Raith | 2019| Alemanha| 1’31[Animação| sem diálogos] 
Cinco animais musicais, metade animal, metade instrumento, vivem com tempos diferentes. 
Será que algum dia vão conseguir tocar em conjunto? 
 
 
A Aranha | Angela Steffen | 2019| Alemanha| 3’[animação| dobrada] 
Um dos fios da teia de aranha partiu-se. Como é que a aranha vai conseguir tocar a sua 
música? 
 

Hipopótamo e Sumo | Aleksey Minchenok| 2015/Rússia/2’33’’| Dobrado | Animação 
O hipopótamo adora comer, mas o seu sumo e a sua tarte de amoras foram roubados. Será 
que o hipopótamo vai encontrá-los? 

 



 
 

 
Sessão 3-5 anos (52 min) 
 
Alfabeto Animal | Taili Wu | 2018 | Taiwan | 2’50 | Animação / sem diálogos 

Animais e brinquedos tomam a forma de letras. Adivinha quais são de A a Z. 
 
Rita e o crocodilo cinema |Siri Melchior | 2018 | Dinamarca | 5’00[animação| dobrada] 
Rita e o crocodilo estão a ver o filme “As 5 Fadas” num cinema. O barulho que o crocodilo faz 
é inconcebível! 
 
 
O pintainho vermelho | Celia Tisserant | 2019 | França, Bélgica | 12’39[animação| dobrada] 
Um cheiro delicioso a bolos atravessa a quinta e o pequeno pintainho vermelho fica com 
vontade de fazer queques, com a ajuda da receita que lhe deu a mulher do lavrador. 
 
O Lobo mau está de volta |Pascale Hecquet | 2019 | França, Belgica | 11’22[animação| 
dobrada] 
O Lobo Mau está de volta, mas fica desiludido quando encontra o Capuchinho Vermelho, a 
caminho da casa da avó, com uma bandeja de bolos. “As coisas mudam, sabes?”, diz-lhe o 
Capuchino Vermelho.  
 
Lobinho o Coelho | Galen Fott | 2017 | E.U.A| 7’43[animação| dobrada] 
A Família Coelho adoptou um lobo como filho, e a filha Dot é a única que percebeu que o 
Lobinho pode comê-los a todos! 
 
 
Alto demais | Martina Svojíkova | 2019 | França, Bélgica| 12’44[animação| dobrada] 
Uma família de girafas está a passar as férias numa floresta longínqua. A girafa-bebé 
perde-se e fica a conhecer alguns dos animais que vivem na floresta. No entanto, um esquilo 
com mau feitio não está com vontade nenhuma de aceitar a chegada da girafa-bebé. 

 
Sessão 6-9 anos (60min)  

 
Conjugações e Interrogações | Rosalie Benevollo | 2019| França| 3’[Animação | dobrada] 
“Vou, não vou. Volto, não volto” Numa viagem de comboio, uma jovem mulher pensa sobre si 
mesmo e os outros. 
 
Maré | Joana Rosa Bragança | 2019 | Portugal |14’ | Animação sem diálogos 
Trazido pelas ondas do mar, um fantástico ser agigantado descobre um local de grande beleza 
natural, e faz dele a sua casa, tornando-se o guardião do lugar. Encontra um rapazinho com 
quem cria uma laço de amizade, forjado na partilha do prazer que ambos sentem em viver em 
harmonia com a Natureza. Mas, um dia, a paz é ameaçada por uma maré poluente e ruidosa. 
 
Domingo de Manhã | Vinnie- nn Bose | 2019 | 5’| França | Animação / Legendada Todos os 
domingos a Ana de 7 anos é obrigada a cordar cedo para ir à igreja com a família. Mas este 
domingo será diferente. 
 
Próxima |  Luiza Campos| 2017  | 15' |  Brasil | Imagem real / em Português 
Aos doze anos, Carol percebe que o mundo ao seu redor está muito parecido: as suas tias e 
primas, as amigas da escola, as mulheres nas lojas, as cantoras da internet, todas estão com o 
cabelo liso. Menos ela. 
 
Alto demais | Martina Svojíkova | 2019 | França, Bélgica| 12’44[animação| dobrada] 
Uma família de girafas está a passar as férias numa floresta longínqua. A girafa-bebé perde-se 
e fica a conhecer alguns dos animais que vivem na floresta. No entanto, um esquilo com mau 
feitio não está com vontade nenhuma de aceitar a chegada da girafa-bebé. 
 
O Peculiar Crime do estranho Sr. Jacinto |Bruno Caetano | 2019| Portugal| 10’50 | animação| 
PT 
Numa cidade em que a natureza foi proibida, o pequeno crime de um simples homem 
desencadeia consequências inesperadas. 



 
 

SESSÃO 10-13 anos (90 min) 
 
De cabeça erguida | Joanne Salmon | 2018 | Reino Unido | 4’43 | Animação| Legendada 
Um documentário animado sobre a aceitação de nós próprios. A história de Joanne Salmon, um               
dos 
50.000 bebés nascidos com síndrome de Treacher Collins, que vive o sonho de ser realizadora               
de cinema de animação. 
 
Miral da Palestina | Sigrid Klausmann | 2018|Alemanha | 13’ | Imagem real | Legendado 
Miral é uma rapariga exuberante que tem uma incrível capacidade atlética e é uma fantástica 
jogadora de futebol. partilhando o desejo de experimentar e mudar o mundo. 
 
Newo em Israel | Sigrid Klausmann | 2018|Alemanha | 15’ | Imagem real | Legendado 
Os interesses do Newo são bem diferentes dos dos outros rapazes, ele gosta de teatro e de                 
dançar. Talvez se parasse de dançar os outros parassem de o chatear, mas assim, teria de                
abandonar o seu sonho. 
 

“Pequenos Heróis“ é um projeto filmado em várias partes do mundo. O tema é retratar crianças de 
todo o mundo no caminho para a escola. Este torna-se uma metáfora do caminho da vida que 
procura um futuro melhor através da educação. Muito embora as situações, histórias familiares e 
personalidades exibidas sejam diferentes, os sonhos, as esperanças e os medos são comuns, 

As extraordinárias aventuras de uma jovem rapariga de Pedra | Gabriel Abrantes| 2019| 
19’| Imagem real | Legendada 
À noite, no Museu do Louvre, as obras de arte ganham vida quando as portas se fecham e os 
últimos visitantes saem. Uma escultura de uma jovem decide sair do museu e confrontar-se 

com a complexidade e as contradições do mundo real, onde manifestações de protesto nas ruas de Paris e a 
violência policial despertam na estátua um sentimento de revolta. 
 

 
Munya em Mim | Mascha Halberstad | 2014 | Holanda | 20’m| Animação| Legendada 
Munya tem dez anos e tenta fugir do grupo de miúdos que se metem com ela quando vai ao 
supermercado, até que através da sua criatividade e amor pela música descobre quem é e o                
orgulho 
que deve sentir de si própria. 

 
 

 PREÇOS 

• Preço: 1€ alunos / Professores ou acompanhantes:        
gratuito 
 
MARCAÇÕES: 

933139786 

escolas@playfest.pt 
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