
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.

A GRANDE MIGRAÇÃO
As divertidas aventuras de um pássaro migrador que se perde dos com-
panheiros, no meio do nevoeiro.
palavras-chave : Aves, viagem, frio;
sentimentos União, perseverança, missão;
exploração Nesta animação encontramos uma série de aves prontas 
a migrar para outro lado, mas algo se passa e uma das aves perde-se. 
Porque é que as aves resolveram migrar? E o que significa essa palavra? 
Por onde é que a nossa amiga passou e no final da história porque é 
que as aves ficaram ao contrário?

UM DIA DE SOL
O sol nasce todos os dias, mas hoje descobre que não é bem -vindo.
palavras-chave : Sol, calor, Verão;
sentimentos Decepção, persistência, alegria;
exploração O sol nasceu tão feliz, mas à medida que as horas passam o 
seu estado de espírito começa a mudar. O que se passa para isso aconte-
cer? Será que ninguém gosta do Sol?! O Sol só quer agradar e sentir-se 
desejado, mas as pessoas tapam-se e escondem-se quando lança os seus 
raios poderosos. Como se sente o Sol? Que cuidados precisamos de ter 
principalmente quando vamos à praia? O que se passa no final do dia?

FOXY & MEG VÃO À PESCA
Hoje é dia de pescaria para Foxy e Meg, mas a pesca não corre como espe-
ram... Em vez de peixe, aparece lixo...  Terão mesmo peixe para o jantar?
palavras-chave Pesca, poluição;
sentimentos Paciência, tristeza, desilusão;
exploração A Foxy e a Meg vão até ao lago pescar. O que é necessário 
para essa tarefa? Que palavras é que elas te ensinam? Mas em vez de 
peixes o que pescam? Achas bem as pessoas deitarem lixo para o lago? 
Só existe poluição na água? Afinal onde é que elas arranjam o peixe?

AS AVENTURAS DE MIRIAM: AS CORES
Miriam encontra fotografias antigas e começa a ver o mundo à sua volta 
a preto e branco. O irmão mais novo e a Galinha também. Mas o preto 
e branco fá-los ficarem tristes. Felizmente há um arco-íris. Juntos vão 
colorir as coisas para que fiquem normais.
palavras-chave Memórias, cor, álbum de fotografias;
sentimentos Medo, curiosidade, diversão, amizade;
exploração Algo de mágico se passa quando os irmãos e a galinha vêem 
um álbum de fotografias antigo. O que acontece? Como se sentem os 
irmãos e a galinha? Mas a Miriam encontra uma solução para o pro-
blema. Qual é? Sabes quais são as cores do arco-íris? Conseguem todos 
juntos voltar a ter cores na sua casa?

MANCHA E MANCHINHAS - AS ESTRELAS
O céu está brilhante com tantas estrelas, umas grandes outras pequenas. 
O Mancha e o Manchinhas decidem observá-las com binóculos. Depois 
de um grande estrondo vão conhecer alguém no mínimo surpreendente!
palavras-chave ET, estrelas, noite;
sentimentos Estranheza, amizade, medo;
exploração Que figuras encontram Mancha e Manchinha nas estrelas? 
A Lua é manchada como eles? Ao olharem para as estrela tropeçam 
e caem. O que acontece quando estão eles estão desmaiados? Quem 
aparece? De que é que precisa? Depois da nave arranjada é esguichada 
uma substância verde e viscosa. Como ficam o Mancha e o Manchinhas? 
Achas que existe vida noutros planetas?

A LENGALENGA DA PANQUECA
Não há muito tempo, quando Mr. Bumble decidiu que queria comer uma 
panqueca, aconteceu algo muito estranho: quando ele a voltava com 
um pequeno sacão, a panqueca voou pela janela aberta. Mr. Bumble 
foi à caça da panqueca…
palavras-chave Lengalenga, perseguição, comida;
sentimentos Revolta, cansaço, felicidade;
exploração A panqueca não gostava de xarope de Ácer, o que resolve 
fazer? Mas à medida que fugia, mais gente se juntava à perseguição da 
panqueca. Quem se junta e com o que a queriam comer? Por fim, quem 
a comeu? E porque é que a panqueca desistiu de fugir?

SOM DE MUDANÇA
Um barbeiro racista muda de estado de espírito, com a chegada de um 
trompete mágico à sua barbearia.
palavras-chave Barbeiro, música, racismo;
sentimentos Discriminação, arrependimento, amizade;
exploração O preconceito é a raiz do racismo e de muitos problemas 
actuais. A música neste filme funciona como o pretexto para uma maior 
abertura à diferença. O que se passa neste filme? O barbeiro adora 
música, mas parece triste, até que encontra o trompete. Que poder tem 
o trompete? O trompete faz descobrir uma coisa importante ao barbeiro. 
Qual é essa coisa? Qual é o estado de espírito do barbeiro quando bar-
beia o senhor negro?

BIG BUCK BUNNY
O ritmo normal da vida nesta floresta é constantemente perturbado por 
três bullies que, com as suas artimanhas, magoam os outros animais. 
Um dia, decidem atacar um coelho gigante. O que eles não sabem é 
que este coelho é mais esperto do que eles…
palavras-chave Bullying, floresta, revolta;
sentimentos Coragem, vitória, violência;
exploração Nem sempre a floresta é um local calmo. E nesta, o Big Buck 
Bunny tem um problema… Qual é? Porque será que os três animais não 
param de fazer maldades aos outros? O Big Buck Bunny acaba por revol-
tar-se contra os mauzões. O que é que ele faz? Como termina a história? 
Tens colegas parecidos com os três malandros?


