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BIG BUCK BUNNY (Holanda, 10’) 
O ritmo normal da vida nesta floresta é constantemente perturbado por três bullies que, com as suas arti-
manhas, 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 revoltar-se contra os mauzões. O que é que ele faz? Como termina a estória? Tens colegas parecidos 
com os três malandros?
O PASSARINHO E A FOLHA (Suíça, 4’)
O passarinho toma conta de uma folha amarela. Mas uma rajada de vento leva-a e assim se dá início a uma 
atribulada perseguição. Entretanto, a raposa está de olho no passarinho... PALAVRAS-CHAVE Floresta e inverno; 
SENTIMENTOS Dedicação e persistência; EXPLORAÇÃO As árvores estão despidas e apenas resta uma folha. Um pe-
queno passarinho trata-a com dedicação. Que estação do ano será esta? O que acontece à folha e o que faz 
o passarinho preto? Uma raposa esfomeada tenta apanhar o nosso amigo enquanto este tenta recuperar a 
sua folha. Mas não é bem-sucedida. O que acontece à raposa no gelo? E para onde vai o pássaro? Finalmente 
há uma nova folha na sua árvore. Quanto tempo terá passado? Em que estação crescem as novas folhas?
FUGA PARA A LIBERDADE (França, 7’)
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 vai parar a um laboratório de experiências. Que animais encontra lá? O que 
será que lhe pretendem fazer? Porque é que alguns animais enganam o esquilo? Ele consegue fugir?
MANCHA E MANCHINHAS - A TEMPESTADE DE NEVE (Suécia, 7’)
O Mancha e o Manchinhas brincam na neve e divertem-se muito até que uma tempestade aparece do nada e 
tudo fica diferente. PALAVRAS-CHAVE Inverno, manchas, neve; SENTIMENTOS Amizade, medo, preocupação; exploração 
O Mancha e o Manchinhas são grandes amigos e sempre inseparáveis! Com a neve lá fora, resolvem ir brincar 
com os flocos brancos. O que constroem? O boneco de neve é parecido com quem? Mas começa uma grande 
tempestade e o que acontece? O que devemos fazer quando nos perdemos dos nossos pais ou amigos? Os 
dois amigos conseguem encontrar-se e voltar para casa? Porque é que ficaram manchados com o frio?
AS AVENTURAS DE MIRIAM: O PIQUENIQUE (Letónia, 10’)
Neste passeio de família, enquanto os pais preparam a mesa para o piquenique, os miúdos brincam no campo. 
A Galinha passeia por uma horta com medo de encontrar um espantalho. palavras-chave Piquenique, campo, 
família; SENTIMENTOS Medo, aventura, amizade; EXPLORAÇÃO A família da Miriam junta-se para fazer um bonito piqueni-
que no campo, mas parece que não estão sozinhos... A Galinha encontra num campo cultivado um espantalho 
e o irmão da Miriam uma cobra. O que acontece? O que é que os animais querem? Havia razão para ter medo?
FOXY & MEG VIAJAM PARA O PÓLO NORTE (Estónia, 5’)
Foxy e Meg vão parar ao meio do gelo, no Pólo Norte. Mas que amigos encontram e o que poderão fazer? 
PALAVRAS-CHAVE Gelo e patinagem; SENTIMENTOS Amizade, brincadeira e partilha; EXPLORAÇÃO O Pólo Norte é um local 
frio e também muito solitário. Mas quem é que aparece? Um pinguim e um esquimó. O que resolvem fazer 
os quatro amigos? Quem se junta ao grupo? O que o urso acaba por fazer? Depois de caírem todos na água 
gelada, onde se vão aquecer? De que é feito o iglô?
GINJAS E AS BOLAS DE SABÃO (Portugal, 2’)
Ginjas tira da sua mala um copo de bolas de sabão. Mas que formas fantásticas consegue criar e a pequena 
galinha parece adorá-las! Mas há uma bola de sabão que vai dar origem a um grande problema... PALAVRAS-CHAVE 
Formas leves e pesadas; SENTIMENTOS Persistência, interajuda, amizade; EXPLORAÇÃO As bolas de sabão do Ginjas 
fazem formas muito estranhas. Como se sente a galinha pequena quando as bolas desaparecem? Ela quer 
sempre mais... O que acontece de seguida? Como conseguem salvar a galinha? De que material poderá ser 
feito aquela bola de sabão? O que acontece no fim?
O IRMÃO GRANDE (Portugal, 6’)
Um menino e uma menina tratam mal um outro menino que é diferente. Mas isso vai mudar quando eles 
descobrirem que, afinal, ele é o seu irmão mais velho. PALAVRAS-CHAVE Stop motion, amizade; sentimentos 
Felicidade, curiosidade e compaixão; EXPLORAÇÃO Uma mão vai desenhando e criando três personagens, um 
menino, uma bailarina e a terceira o que parece que ser? O senhor é interrompido pelo som de uma chaleira e 
o seu desenho fica inacabado... Parece um balão com olhos... As outras duas personagens imaginam o quê? 
Depois são acrescentadas duas pernas... E já são quatro! E o senhor é interrompido outra vez. O que será 
que se passa na casa dele? O que conseguimos imaginar pela banda sonora? O boneco é transformado num 
banco, numa aranha e depois num instrumento musical. O que desenha mais a mão? O que acontece quando 
o Grande Irmão é terminado? Porque é que achas que ele foi atrás dos outros dois? O que acontece à saia da 
bailarina? Como resolvem a situação?
FÁBULAS DELIRANTES 2 (Bélgica, 10’)
São estórias repletas de ação e loucura. Partimos à aventura com três animais da floresta, juntamo-los 
todos e misturamos para obter fábulas deliciosas. palavras-chave Animais, aventuras; sentimentos Medo, 
proteção, loucura; exploração Nestas três estórias 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, encontramos 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 estória, os animais ficam loucos porque comem qualquer coisa...
O quê? Será perigoso comer plantas, bagas e cogumelos silvestres sem os pais autorizarem?
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Enquanto o grande coelho dá conta de uns animais muito pouco simpáticos, um 
pequeno passarinho anda às voltas com uma folha e uma raposa marota. Depois 
disso, um jovem esquilo procura escapar de uma estranha prisão e o Mancha e o 
Manchinhas perdem-se na neve. Por falar em neve, a Foxy e a Meg vão até ao Pólo 
Norte. Quem encontrarão por lá? A Miriam e o irmão é que vão fazer um pique-
nique e apanham um valente susto! Quem também se assusta é o Ginjas, que 
está atrapalhado com as bolas de sabão. Por falar em problemas, como é lidamos 
quando de repente somos confrontados com um inesperado irmão e que ainda 
por cima é maior que nós? Para o final, deixámos as trapalhadas do Porco, do 
Lobo, do Elefante, da Galinha, da Raposa e do Leão.
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