
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. 

NICOLAS E GUILLEMETTE
Numa loja onde se vendem pequenos bonecos de cordas de plástico, 
“Nicolas, o pequeno músico” é o único totalmente acabado. Certo dia 
acorda e decide construir “Guillemette, a pequena bailarina”. Mas, por 
engano, ela transforma-se num monstro de mil cabeças.
palavras-chave Música, dança, bonecos;
sentimentos Amor, solidão, medo, amizade;
exploração O pequeno Nicolas sentia-se sozinho e resolveu arranjar 
uma companhia, mas o que acaba por criar? É preciso ter medo daquele 
monstro? Nicolas queria tanto ter a sua bailarina, o que faz para o con-
seguir? Que sentimentos tiveste quando viste o filminho?

PORCOS-ESPINHOS E A CIDADE
Um grupo de animais percebe que a sua floresta foi transformada numa 
cidade. A sua astucia e organização, permitir-lhes-á encontrar uma solu-
ção para poderem sobreviver neste novo habitat.
palavras-chave Desflorestação, cidade, animais selvagens;
sentimentos Amor, união, perseverança, inteligência;
exploração Vários animais, entre eles, dois porcos-espinhos ficam sem 
habitat após a construção de uma nova cidade. Da sua antiga casa, ape-
nas resta um jardim, onde todos tentam adaptar-se ao novo espaço e 
ajustar-se à sua nova vida. O que eles começam por fazer para ganhar 
dinheiro? E para que é que o querem? Temos mesmo necessidade de 
ocupar o espaço dos animais? Ou podemos construir as nossas casas 
noutro lado?

PAI E FILHA
Um pai diz adeus a sua filha. O tempo passa e a filha cresce, mas dentro 
dela há sempre uma profunda saudade do seu pai.
palavras-chave Viagem, tempo, perca;
sentimentos Saudade, amor, mágoa, esperança;
exploração Pai e filha pedalam até à margem de um lago, o pai embarca 
num pequeno barco e essa é a última vez que a filha o vê. A filha acha 
que o pai vai voltar? Porquê? O que achas que aconteceu ao pai? Que 
sentimentos sentes quando alguém que te é querido desaparece e o que 
se pode fazer para que essa dor passe, ou melhore?

FOXY & MEG PASSEIAM PELA ESTRADA
Que bela oportunidade Foxy e Meg têm para uma viagem! Mas depa-
ram-se com um grande problema... Será que Meg consegue ajudar Foxy?  
palavras-chave Viagem, carro, problema;
sentimentos Preocupação, intelegência, amizade;
exploração Foxy e Meg põem os óculos de sol e estão prontas para 
começar o passeio de carro! Mas algo acontece... o quê? Porque é que 
o pneu furou? Agora é preciso uma chave de rodas, um macaco para o 
mudar. Mas não é tarefa fácil. Como o conseguem? De volta à viagem, 
para onde é que as nossas amigas vão?

A FUGA PARA A LIBERDADE
As divertidas aventuras de um grupo de animais que tentam evadir-se 
de um laboratório de experiências.
palavras-chave Laboratório, animais, experiências;
sentimentos Prisão, deslealdade, esperança;
exploração O esquilo estava feliz em liberdade até que é capturado e 
levado vai para um laboratório de experiências. Que animais encontra? 
O que lhe pretendiam fazer? Porque é eles enganaram o esquilo? Ele 
consegue fugir?

MANCHA E MANCHINHAS – O PIQUENIQUE 
Mancha e Manchinhas fazem um piquenique, mas é muito mais giro 
observar os diferentes tipos de insectos que por lá andam. No entanto, 
tudo muda quando os insectos começam a mordê-los. É mais fácil fazer 
um piquenique em casa, sentados no sofá e a ler um livro sobre insectos.
palavras-chave Campo, piquenique, insectos;
sentimentos amizade, curiosidade, medo;
exploração O Manchas e o Manchinhas resolver ir fazer um piqueni-
que para o campo. Que animais despertam a atenção dos dois amigos? 
Que insectos encontram e quais têm manchas como eles? Mas alguns 
insectos resolvem ser muito maçadores e até perigosos e o Mancha e o 
Manchinhas acabam com mais manchas! Que animais lhes picam? Sabes 
distinguir alguns insectos perigosos? Normalmente têm cores bem vivas, 
como amarelo, laranja e vermelho!

UM POLVO EM APUROS
Um casal de polvos vive um belo romance no interior de um aquário, 
até serem separados por um cozinheiro que retira a fêmea do aquário e 
leva-a para seu carro, tendo em vista efectuar um belo prato de...polvo. 
A partir daqui, o trio irá passar por uma série frenética de confusões, 
enquanto o casal de polvos procura fugir e encontrar a sua felicidade.
palavras-chave Animais marinhos, pesca, amor;
sentimentos Determinação, amor, revolta;
exploração Neste filme dois polvos lutam para chegar ao oceano e evitar 
serem cozinhados, mas por vezes os piores perigos encontram-se mesmo 
no seu habitat. A poluição dos oceanos e a pesca exaustiva está a fazer 
com que muitas espécies estejam a ficar ameaçadas e em perigo de extin-
ção. Um exemplo é o nosso bacalhau. Esta espécie já está ameaçada e 
dentro de alguns anos, se a pesca não for abrandada os bacalhaus irão 
desaparecer. O que podemos fazer para evitar as extinções dos animais?

HERZAFEN
Hezarfen está pronto para inaugurar o primeiro voo humano e, mesmo 
que não estivesse, uma sequência de acontecimentos obriga-o a dar o 
salto.
palavras-chave Vôo, acontecimentos em cadeia, Ícaro;
sentimentos Medo, insegurança, conquista;
exploração Um rapaz prepara-se para o seu primeiro voo, mas devido 
ao medo hesita. Porquê? Uma sucessão de acontecimentos obriga-o 
efectivamente a lançar-se e a concretizar o seu objectivo de voar, que 
acontecimentos são esses?


