
Fichas Pedagógicas
Estas fichas pedagógicas são linhas de orientação para a descoberta e descodificação dos filminhos. Aqui poderá encontrar a ficha técnica e propostas de 
análise 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. 

A JANELA
Um jovem rapaz não gosta de brincar na rua e prefere ler histórias em 
casa, que o fazem sonhar. Mas um dia ele conhece uma rapariga da 
sua idade e percebe que não é nada parecido com o herói do seu livro.
palavras-chave Bulling, conto, confronto;
sentimentos Conflito, amizade, coragem;
exploração Os livros são mágicos e repletos de aventuras, mas às vezes 
é mais fácil ler do que viver e experienciar certas emoções e confron-
tos. Um menino lê entusiasmado um livro, mas algo se passa na rua. Que 
livro lê e o que acontece na rua? Porque é que as raparigas tratam mal 
a menina mais pequena? Achas correcto? Como se sentem o menino e 
a menina? Como acaba a história?

GINJAS E A PINTURA
Ginjas prepara-se para pintar, mas as voltas trocam-se e após o roubo das 
suas linhas de contorno, ele torna-se a sua própria pintura. Conseguirá 
o Ginjas voltar à sua forma original?
palavras-chave Linhas de contorno, formas, tinta;
sentimentos Engenho, habilidade, conflito;
exploração Ginjas prepara a parede para começar a pintar, mas a Galinha 
grande rouba-lhe as suas linhas de contorno. O que são linhas de con-
torno? O que acontece às formas do Ginjas? As suas cores tornam-se 
pintura, como é que ele consegue voltar à sua forma inicial?

PRIMEIRO OUTONO
Abel vive no inverno, Apolline vive no verão. Cada um vive isolado na sua 
“natureza” e nunca se encontram e assim deve ser. Mas um dia, Abel 
cruza a fronteira. Descobre Apolline e tudo vai mudar…
palavras-chave Verão, Inverno, Natureza;
sentimentos Separação, encontro, medo, ligação;
exploração Dois meninos vivem separados em duas estações diferentes, 
Abel no Inverno e Apolline no Verão. Quando Abel passa a fronteira com 
os seus cães esqueletos transforma tudo em gelo e neve, enquanto que 
Apolline transforma em flores e verde. O que se passa na história? O 
que acontece quando se encontram? Chegará o Outono e a Primavera 
com o seu encontro? Como achas que eles se sentem? Eles conseguem 
viver juntos?

FOXY & MEG DESCOBREM AS CORES
Num passeio pela rua, Foxy e Meg, encontram tantas cores diferentes! 
Quantas e de quem serão?
palavras-chave Cores, passeio;
sentimentos Curiosidade, amizade, diversão;
exploração Foxy e Meg passeiam pela rua e encontram muitas cores na 
sua viagem. Quais são as cores do mau tempo e da chuva? Quando o 
Sol brilha aparecem as cores amareladas e também passarinhos. De que 
cor são? Alguma vez viste uma galinha azul? Cai um cocó de pássaro na 
Meg... E fica vermelha de raiva! Podemos associar cores aos sentimentos?

A NUVEM FOFINHA
A Nuvem Fofinha quer ajudar a cidade, mas acaba por incendiá-la sem 
querer.
palavras-chave Água, nuvem, cidade;
sentimentos Felicidade, raiva, arrependimento;
exploração Uma nuvem tenta ajudar toda a gente que precise de um 
pouco de água, porém acaba por irritar um Senhor que tomava banhos 
de sol. Como é que a nuvem reage à atitude do Senhor? A confusão 
começa quando a nuvem se zanga também e incendeia uma parte da 
cidade. O que é que ela faz a seguir? Terá sido de propósito?

UMA GALINHA BEM PASSADA
Um galo detective e uma galinha em desespero têm de resolver o caso 
do Ovo desaparecido..!
palavras-chave Ovo, quinta, galinha;
sentimentos Protecção, amor, preocupação;
exploração A Galinha protege o seu ovo com cuidado e para a ajudar 
nessa tarefa conta com o seu Galo. Mas algo acontece... O quê? O agri-
cultor consegue encontrar o ovo e leva-o para a panela. O que fazem 
a Galinha e o Galo? Conseguem recuperar o ovo? De onde aparece o 
pintaínho?

EMBRULHANDO O SOL
Uma menina, cuja única amiga é a sua própria sombra, anda constante-
mente a arranjar formas de roubar tudo o que é brilhante. Ela não resiste 
ao cintilar dos papéis dourados que embrulham os rebuçados nem aos 
balões com purpurinas. Até que repara numa coisa muita mais brilhante 
que decide roubar: o Sol.
palavras-chave Cor, sol, sombras;
sentimentos Curiosidade, teimosia, medo;
exploração Uma menina vive obcecada por tudo o que é brilhante e 
conta com a ajuda da sua sombra para encontrar as cores mais radio-
sas e luminosas. Mas esta resolve roubar o Sol. A sua sombra concorda 
com a sua acção? O que acontece depois do roubo? As crianças tanto 
admiram as sombras das mãos e do seu corpo, como temem a escuridão. 
O que é a sombra? Que sombras são aquelas? Quais são as cores que 
gostarias de coleccionar e que objectos teriam essas cores? Que formas 
teriam as sombras desses objectos coloridos?

MANCHA E MANCHINHAS – A DECORAÇÃO 
A casa está numa grande confusão e o Mancha e o Manchinhas deci-
dem fazer uma verdadeira transformação! No sótão eles têm pincéis, 
tintas e papel de parede. O resultado é uma surpresa!
palavras-chave Arrumações e decorações;
sentimentos Trabalho em equipa, persistência, amizade;
exploração A casa do Mancha e do Manchinhas está uma confusão. Que 
ideia têm para a por bonita? Os decoradores começam a trabalhar, pri-
meiro o sofá, depois a parede! Mas o que acontece ao Manchinhas? Os 
dois amigos ficam cheios de manchas de cola e de tinta, como é que as 
conseguem retirar? Mas com o diluente não foi só a sujidade que desa-
pareceu pois não? Será que as suas manchas vão voltar?

RUMORES
Desfrutando de uma bela tarde de Verão, três lebres dormem a sua sesta. 
Subitamente, ouve-se um barulho por trás dos arbustos. Em pânico, os 
roedores começam a fugir, levando consigo os outros animais da selva. 
Que papel terá o Leão no meio disto tudo?
palavras-chave Selva, perigo, leão;
sentimentos Medo, diversão;
exploração Os coelhos estavam a descansar quando se assustam com 
algo, o que fazem? O que se passou com os outros animais quando os 
vêem fugir? O leão resolve ter uma atitude diferente em vez de fugir, 
qual? Afinal o perigo era real?


