
Fichas Pedagógicas
Estas fichas pedagógicas são linhas de orientação para a descoberta e descodificação dos filminhos. Aqui poderá encontrar as sinopses e propostas de aná-
lise que podem ser exploradas, após o visionamento da animação.
Em relação à escolha das animações, tentámos que estas, na sua globalidade, abordassem temas das diferentes áreas do saber e do desenvolvimento cog-
nitivo, emocional e social das crianças, despertando também o início de uma atitude crítica e questionadora do mundo.
A leitura destas fichas não invalida novas interpretações pela parte do educador, sendo este livre de construir novas conclusões, moderando e conduzindo 
as crianças para a reflexão sobre os filminhos.

LAR DOCE LAR
Uma casa, até então à venda, arranca as suas estruturas e segue viagem, 
abandonando o único espaço que alguma vez conhecera. Pelo caminho, 
há outras casas que se juntam a ela.
palavras-chave Viagem, habitação, abandono;
sentimentos Amizade, partilha, companheirismo, solidão;
exploração Uma casa/lar não se conforma com o seu destino: esperar 
ser vendida ou aguardar pela sua ruína. Resolve então partir da cidade 
abandonada onde vive. Quem é que a segue? As duas terão a mesma 
idade? As duas companheiras caminham por diferentes ambientes e pai-
sagens, passando diversas adversidades. Qual é o primeiro problema que 
as duas enfrentam? Onde é que a mais nova arranja a bengala/coluna? 
A mais nova nunca abandona a mais velha, apesar de ter dificuldade em 
andar. Quem se junta também à viagem? O que seria a pequena casa, se 
fosse um animal? Consegues imaginar as casas como pessoas? Que sen-
timentos expressa a casa mais nova pela roulotte? Depois de uma grande 
tempestade, a casa mais velha fica em más condições. O que faz a outra 
casa? O que acaba por acontecer à mais velha? Para onde caminham?

GINJAS E A SESTA
O Ginjas só quer dormir, mas parece que todos resolvem incomodá-lo. 
Será que ele vai conseguir dormir a sua sesta?
palavras-chave Sono, descanso, desrespeito;
sentimentos Zanga, sonolência e impertinência;
exploração O Ginjas está sonolento e resolve fazer uma sesta. Mas há 
algo o que incomoda: primeiro uma galinha grande, depois a pequena e 
de seguida um bicho voador. Que animal poderá ser? O que faz o Ginjas?

AS AVENTURAS DE MIRIAM: A INUNDAÇÃO
Os pais não estão em casa e Miriam, o irmão mais novo e a Galinha 
divertem-se vendo patos a nadar, na televisão. A Galinha fica invejosa e 
Miriam decide dar-lhe um banho na banheira. Será que vai correr bem?
palavras-chave Banho, inundação;
sentimentos Medo, interajuda, luta;
exploração A galinha vai tomar banho, mas quase se afoga, por quem 
é salva? O que acontece de seguida? De onde veio o tubarão e afinal 
o que era?

MANCHA E MANCHINHAS: A VARICELA
Manchas estranhas aparecem no corpo do Manchas e segundo o livro 
do médico, é varicela. É preciso beber muitos líquidos para baixar a febre 
e também ter cuidado com os estranhos sonhos que vão ter.
palavras-chave Doença, febre, sonho;
sentimentos Fadiga, companheirismo e cansaço;
exploração O Mancha e o Manchinhas brincam pela sala, bem divertidos, 
às escondidas, até que o Manchinhas fica com muita sede. Por que será 
que está assim? Mas também está tão cansado… O que terá? Quais são 
os sinais da febre? Aparecem-lhe também muitas manchas… Como se 
chama a doença? Varicela. Quais são os cuidados a ter? O Manchinhas 
tem um sonho muito estranho... Como era? Agora é a vez de o Mancha 
ficar doente. Que desenhos fazem? Como são?

MIA
Mia é uma menina de 7 anos que quer ajudar a sua mãe a libertar-se do 
excesso de trabalho numa cidade super povoada. Durante a sua missão, 
ela descobre os segredos escondidos que fazem o mundo girar.
palavras-chave Cidade, tempo, relação mãe e filha;
sentimentos Procura, medo, descoberta;
exploração Mia quer oferecer um desenho à sua mãe, mas ela mal tem 
tempo para olhar para ela, corre atarefada para apanhar os transpor-
tes. A cidade parece nunca parar. Como é que Mia se perde da mãe? 
Que sentimentos é que achas que a mãe e Mia sentem? Quando Mia 
se perde encontra um cão que parece muito feroz. Mas algo se passa, o 
quê? Sabes a diferença entre bidimensionalidade e tridimensionalidade? 
A cidade e as pessoas eram bidimensionais ao contrário da Mia, do cão 
e mãe. Isso será porquê?

EX-ET
Num planeta longínquo, onde tudo está extremamente regrado e orde-
nado, uma criança vem semear o caos…
palavras-chave Estandardização, sociedade, família;
sentimentos Norma, harmonia, desequilíbrio, euforia;
exploração O planeta do ET parece todo igual, todos fazem o mesmo e 
nada pode sair da norma. Será realmente importante numa sociedade 
serem todos iguais?! A imaginação, criatividade e invenção nascem das 
diferentes possibilidades e associações entre conhecimentos e acções. 
Será possível isso acontecer no planeta do ET? O ET era doente, mal 
educado ou gostava de fazer actividades diferentes?! Achas errada ou 
acertada a atitude do ET e dos pais? Para onde é enviado? Porque se 
chama o filme Ex-ET?

FOXY & MEG VÃO À PRAIA
Foxy e Meg têm um excelente destino para o dia de hoje, a praia! Mas 
depois de pôr o protector solar terão alguma coisa mais para fazer?
palavras-chave Castelo de areia, praia;
sentimentos Desilusão, relaxamento, amizade;
exploração Está um grande calor e não há nada melhor do que ir para 
praia. O que fazem a Foxy e a Meg na praia? O que acontece ao castelo 
de areia das nossas amigas? Será que o urso fez de propósito? O que se 
faz numa situação destas, quando se estraga o trabalho do outro? Por 
fim, uma onda arrasa o resto castelo… Mas podemos sempre fazer mais!

FÁBULAS DELIRANTES 2
São histórias repletas de acção e loucura. Partimos à aventura com três 
animais da floresta, juntamo-los todos e misturamos para obter fábu-
las deliciosas.
palavras-chave Animais, aventuras;
sentimentos Medo, protecção, loucura;
exploração Nestas três histórias encontramos diferentes aventuras, com 
protagonistas também distintos. O que se passa na primeira fábula? O 
que é que o Porco e o Elefante gostam de comer? Já na segunda, encon-
tramos animais diferentes, a Galinha, a Raposa e o Leão. O que é que 
eles querem apanhar? O que acontece ao ovo? Por fim na última his-
tória, os animais ficam loucos porque comem qualquer coisa… O quê? 
Será perigoso comer plantas, bagas, cogumelos silvestres sem os pais 
autorizarem?


