
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.

DEMASIADO PRINCIPEZINHO
Quando o sol nasce no horizonte, revela algumas manchas na sua super-
fície. Cheio de determinação e muita paciência, um rapaz, pequenís-
simo mas muito decidido, vai tentar limpar aquelas nódoas com todos 
os métodos ao seu alcance.
palavras-chave O Principezinho, casa/planeta, sol;
sentimentos Persistência, dedicação, harmonia;
exploração Esta é uma animação inspirada no conto O Principezinho de 
Antoine de Saint-Exupéry. Nesta versão encontramos um principezinho 
preocupado com a arrumação e limpeza do seu planeta. Nada lhe escapa, 
tentando que o seu planeta esteja sempre impecavelmente limpo e arru-
mado, porém, existe um problema. O que se passa com o sol? O que 
faz o principezinho para resolver a situação? Gostas também de fazer 
limpezas? No final da animação descobriste porque é que o sol estava 
sujo? Temos que ter muito cuidado com o nosso lixo!

FOXY & MEG - NO INVERNO
Que frio está lá fora neste dia de Inverno. Mas tal não é um problema 
para Foxy e Meg! Depois de bem agasalhadas que aventuras irão ter?
palavras-chave Neve, frio;
sentimentos Diversão, curiosidade, amizade;
exploração Está um frio de rachar lá fora, por isso as duas amigas resol-
vem descansar e acender a lareira. Mas quando a neve pára, o que resol-
vem fazer? O que constroem? Que elementos são necessários para fazer 
um boneco de neve?

AS AVENTURAS DE MIRIAM: O JOGO DAS ESCONDIDAS
Enquanto os pais estão fora, Miriam, o irmão mais novo e a Galinha, 
jogam às escondidas. Ao perderem a Galinha, Miriam e o seu irmão 
descobrem um rasto sangrento no chão, ao mesmo tempo que ouvem 
barulhos estranhos vindos do armário. Parece que alguém andou a brin-
car com ketchup…
palavras-chave Jogo, suspense, família;
sentimentos Diversão, medo, amizade, união;
exploração Miriam e o irmão resolvem brincar ao jogo das escondidas, 
mas algo acontece, o quê? O que é que os irmãos pensam quando vêem 
aquelas manchas vermelhas? E depois o que aconteceu? Os pais, quando 
entram em casa, como a encontram? O que estava trocado?

MANCHA E MANCHINHAS - MARINHEIROS DE ÁGUA 
DOCE
Hoje, o Mancha e o Manchinhas são piratas! Mas muito sol leva a um 
perigosa luta de espadas e a um mergulho inesperado. É muito mais 
seguro brincar no sofá da casa e de preferência longe da água!
palavras-chave Mar, mal – entendidos, barco;
sentimentos Companheirismo, cansaço, zanga;
exploração Depois do barco estar terminado é hora dos dois amigos se 
dirigirem ao mar. Mas, para onde vão? Quando chegam finalmente ao 
destino, o que acontece? Como resolvem o mal-entendido? Como se 
chamava a bóia? No final ficam os dois manchados, porquê?

GINJAS E AS VOGAIS
Nem todas as letras são amigáveis, e estas vogais parecem perigosas. 
Ginjas com muito engenho, terá de sobreviver ao «a, e, i, o, u»!
palavras-chave Letras;
sentimentos Perigo, descoberta;
exploração Ginjas descobre que as vogais não são assim tão simpáti-
cas como parecem. Primeiro começa com o «A», o que é que este faz? 
Depois da chuva de «Es», os «Is» ficam espetados em quem? A galinha 
verde o que faz? Como é que aparecem as restantes letras?

AS NOVAS ESPÉCIES
Um entomologista encontra um novo tipo de insecto no prado e fica 
contente com a ideia de o juntar à sua colecção. Mas os insectos não 
querem ser objectos de museu – as duas meninas têm que encontrar 
uma maneira de salvar os pais.
palavras-chave Insectos, caixas entomológicas, Natureza;
sentimentos Vaidade, amizade, amor, medo;
exploração Vários insectos vão passear, uma delas muito vaidosa, resolve 
exibir uma peruca colorida. O que acontece? Quem os captura e por-
quê? Os seus amigos juntam-se para os ajudar a escapar ao seu terrível 
destino. O que fazem eles? Os insectos conseguem escapar? Umas asas 
de borboleta são recolhidas e adicionadas à colecção do entomologista, 
como sendo verdadeiras. Mas o que era realmente aquilo?

O BARCO
História sobre o barco Vasa e uma equipa de resgate que vai enfrentar 
uma praga de ratos muito inteligentes!
palavras-chave Ratos, barco;
sentimentos Desespero, admiração, persistência;
exploração Há um problema no museu… está cheio de ratos! E o seu 
local preferido é mesmo o barco antigo que tanto os turistas gostam. Os 
ratos reclamam o seu espaço e nem os gatos os conseguem fazer fugir. 
Quem vem resolver o problema? O que fazem? Mas os ratos são muito 
espertos e até estragam o aspirador… O que é que os nossos amigos 
resolvem fazer por fim, e o que acontece ao barco?

O MIÚDO LOIRO E A OVELHA BRANCA
O Miúdo Loiro e a Ovelha Branca conta a história do pequeno Pierre que, 
de volta às aulas, relembra as férias passadas com a sua adorável ovelha.
palavras-chave Férias, campo, ovelha;
sentimentos Amizade, felicidade, sonho;
exploração Na escola ninguém quer brincar com o Miúdo Loiro, nem 
ele próprio. Por causa de um trabalho escolar relembra as suas maravi-
lhosas e divertidas férias. Onde se passam as suas férias? Quem é sua 
companheira de aventuras e diversão? O que faz com a sua ovelha? No 
final ele resolve libertar a sua ave de estimação. Porquê?

CONHECE O BUCK
Ele é um rapaz charmoso, cheio de estilo, tem uma mota. O facto de ter 
cabeça de veado é só um pequeno pormenor, mas para o sogro, um feroz 
caçador que acaba de conhecer, é um pormenor de extrema importância.
palavras-chave Namoro, caça, família;
sentimentos Amor, perseguição, medo;
exploração Apresentar o namorado ao pai nunca foi tão difícil, como 
nesta história. Porque é que o pai terá reagido assim? O que é que ele 
tenta fazer? Como acaba a história?


