


Apresentamos de seguida várias sessões 
temáticas compostas por curtas-metragens 
de animação, às quais chamamos de 
Filminhos Infantis. Estas propostas 
são complementadas com uma oficina 
com uma duração média de 1 hora. 
Cada uma das sessões vem acompanhada 
de uma ficha pedagógica onde os 
Professores podem explorar os conteúdos 
dos filminhos. Estas fichas são gratuitas e 
são sempre enviadas à priori e oferecem 
ideias de trabalho para os professores. 
Em relação às actividades propostas, 
tentamos que estas, na sua globalidade, 
abordassem temas das diferentes 
áreas do saber e do desenvolvimento 
cognitivo, emocional e social das crianças, 
despertando também o início de uma 
atitude crítica e questionadora do mundo. 

Mais informações e marcações
Rui Pereira servicoeducativo@zeroemcomportamento.org • 919819597 • www.zeroemcomportamento.org



As emoções
40 minutos
Tema Sentimentos
Assunto Nestes filmes são abordados diferentes 
tipos de sentimentos por parte das personagens. 
As emoções acabam por ser o foco desta série de 
animações, relacionadas com o medo, a felicidade, 
o amor, a tristeza e a alegria.

Objectivos pedagógicos
• Aprendizagem através do lúdico – cinema
• Desenvolver a imaginação e ampliar a cultura

visual através da experiência do cinema
• Desenvolvimento da inteligência emocional
• Identificar diferentes emoções, como por

exemplo: medo, alegria, tristeza, zanga, amor

oficina Caixa-mágica 
1h
Neste atelier entramos no mundo mágico do 
cinema, onde cada um de nós poderá criar a sua 
história e aprender a projectá-la, através de uma 
pequena, mas muito especial caixinha... Propõe-se 
que as crianças criem, a partir das personagens ou 
histórias que conheceram na sessão de 
filmes que antecede este atelier, uma pequena 
narrativa, que posteriormente será projectada.

Objectivos
• Conhecer os primórdios do

cinema: lanterna mágica
• Criação uma pequena história visual

relacionada com os sentimentos
• Apresentação do trabalho em público

Casa é um assunto estranho! 
40 minutos
Tema Natureza: habitats e domésticos/ selvagens
Assunto Este conjunto de curtas-metragem aborda 
de uma maneira directa ou indirecta os diferentes 
tipos de habitats dos animais. Quer seja, pela sua 
inexistência, devido ao conflito Homem /Natureza, ou 
pela integração dos animais no seu habitat, as 
crianças têm a oportunidade de abordar este tema 
complexo, de uma maneira divertida e educativa. 

Objectivos pedagógicos
• Aprendizagem através do lúdico – cinema
• Desenvolver a imaginação e ampliar a cultura

visual através da experiência do cinema
• Entrar em contacto com diferentes

tipos animais e perceber as diferenças
entre o doméstico e o selvagem

• Ter um primeiro contacto com os diferentes
tipos de habitats dos animais

oficina Casinha, casarão, 
onde é que eles viverão?
1h
A onde viverão os animais preferidos das nossas 
histórias? Será numa savana, floresta ou num quarto 
quentinho? Já sabes, a galinha precisa de um ninho e o 
tigre do quê? Que tal construíres uma belo habitat 
para o teu animal preferido dos filminhos?

Objectivos
• Compreender que os animais vivem

em diferentes habitats
• Diferença entre domésticos e selvagens
• Desenvolvimento da imaginação e da fantasia
• Contacto com diferentes materiais

plásticos e naturais



Os filminhos são um arco-íris
40 minutos 
Tema Cor 
Assunto Nesta sessão as crianças vão analisar e 
encontrar diferentes cores presentes nos 
filminhos. Estas animações são bastante ricas 
cromaticamente e exploram os conceitos de luz/
sombra e cor e muitas delas são focadas no Sol, 
indispensável para as diferentes variações 
atmosféricas/cromáticas nos nossos dias.

Objectivos pedagógicos
• Aprendizagem através do lúdico – cinema
• Desenvolver a imaginação e ampliar a cultura

visual através da experiência do cinema
• Análise das cores nos filmes
• Descoberta das cores: cores primárias,

secundárias e terciárias

oficina Onde está o arco-íris? 
Primeiros passos no cinema de animação 
1h
O cinema sempre foi a cores? Sabes… Os 
antigos filmes eram a preto e branco! Mas 
de onde vêm as cores? Será que alguém 
sabe? Que tal imaginarmos uma história à 
antiga e enche-la depois de algo mágico!

Objectivos
• Conceitos de Iniciação ao cinema
• Construção de uma história a partir

do imaginário dos filminhos
• Exploração plástica com enfoque na cor
• Desenvolvimento da imaginação e da fantasia

Os animais andam loucos! 
40 minutos 
Tema Natureza/fábulas 
Assunto Estes filmes abordam uma série de conflitos 
presentes na sociedade, retratados através da 
personificação dos animais. Estas fábulas mostram, 
deste modo, diferentes personagens confrontadas com 
o bulling, a vaidade, a perseguição mas que, através da
cooperação e da protecção dos seus pares, conseguem 
superar os seus problemas.

Objectivos pedagógicos
• Desenvolver a imaginação e ampliar a cultura

visual através da experiência do cinema
• Desenvolvimento da inteligência emocional e

aprendizagem através do lúdico – cinema
• Reconhecer diferentes animais
• Identificação das diferentes emoções humanas

personificadas nos animais – a fábula

oficina Caixa-mágica 
1h
Neste atelier entramos no mundo mágico do 
cinema, onde cada um de nós poderá criar a sua 
história e aprender a projectá-la, através de uma 
pequena, mas muito especial caixinha... Propõe-se 
que as crianças criem, a partir das personagens ou 
histórias que conheceram na sessão de 
filmes que antecede este atelier, uma pequena 
narrativa, que posteriormente será projectada.

Objectivos
• Conhecer os primórdios do

cinema: lanterna mágica
• Criação uma pequena história visual
• Contacto com diferentes materiais plásticos
• Apresentação do trabalho em público



De que temos medo quando
temos medo?
40 minutos
Tema Sentimentos - o medo
Assunto Nestes filmes é abordado o tema do medo e 
o conflito. As emoções contraditórias e a sua
superação acaba por ser o foco desta série de 
animações. Mas para além do medo, vamos também 
encontrar a felicidade, o amor, a tristeza e a alegria.

Objectivos pedagógicos

•
• Aprendizagem através do lúdico – cinema

Desenvolver a imaginação e ampliar a cultura
visual através da experiência do cinema

•
• Desenvolvimento da inteligência emocional

Identificar diferentes emoções e
aprender a lidar com as mesmas

oficina Que feitiço é este?! 
Brinquedo óptico: Taumatrópio 
1h
Afinal o que é que este círculo mágico esconde?  
Será feitiço ou ilusão? Nesta oficina vamos descobrir
um dos brinquedos ópticos que antecederam 
o cinema!
Objectivos•

Perceber como é criada a ilusão
de movimento no cinema

•
Construção de um brinquedo óptico – taumatrópio

•
•

Exploração plástica através do desenho
Desenvolvimento da imaginação e
da inteligência emocional

Ouvidos atentos, corpo 
em movimento! 
40 minutos
Tema Música e Movimento 

Assunto Esta sessão foca-se na música, no 
movimento e no corpo. Vamos encontrar nestes 
filminhos vários elementos que nos levam para 
o âmbito da dança, do teatro e da música como
poderes transformadores da vida das personagens.

Objectivos pedagógicos
• Aprendizagem através do lúdico – cinema
• Desenvolver a imaginação e ampliar a cultura

visual através da experiência do cinema
• Trabalhar a inteligência musical e físico-cinestética

oficina A imagem brincalhona
Brinquedo óptico: folioscópio 
1h
Nesta oficina vamos brincar com os desenhos e 
fazê-los andar, mexer ou pular! Para isso só 
precisas de conhecer o brinquedo óptico 
folioscópio. Sabes o que é?! Vem aprender!

Objectivos
• Iniciação ao cinema de animação
• Perceber como é criada a ilusão de movimento no

cinema através da Construção de um folioscópio
• Desenho sequencial
• Desenvolvimento da imaginação



Filminhos ao quadrado
40 minutos

Tema Figuras geométricas
Assunto Neste conjunto de filmes irão abordar-se 
as figuras geométricas. Estes elementos básicos são 
unidades presentes no nosso quotidiano 
e auxiliares na construção do desenho. 

Objectivos pedagógicos
• Aprendizagem através do lúdico – cinema
• Desenvolver a imaginação e ampliar a cultura

visual através da experiência do cinema
• Trabalhar as figuras geométricas principais:

quadrado, círculo e triângulo
• A linha e a cor como elementos fundamentais

na construção da realidade

oficina Espanta-formas
Construção de um mobile 
1h
Nesta  oficina  vamos  descobrir  formas  geometricas 
nas  imagens  dos  nossos  filminhos  e  no  final  vamos 
criar um mobile que têm que estar em equilibrio! 

Objectivos
• Iniciação ao cinema de animação
• As formas geométricas principais:

quadrado, círculo e triângulo
• Contrução de um mobile: equibrio e o peso
• Desenvolvimento da imaginação

ABC dos filmes
44 minutos

Tema A palavra – A escrita e a oralidade
Assunto Neste programa encontramos filmes onde 
a palavra escrita ou dita tem relevância 
para o desenvolvimento da acção. Porque, se não 
soubermos exprimir-nos correctamente, não 
conseguimos fazer-nos entender pelos outros.

Objectivos pedagógicos

Aprendizagem através do lúdico – cinema•
•

•
•
•

Desenvolver a imaginação e ampliar a cultura visual
através da experiência do cinema

Desenvolvimento da inteligência emocional
Relação com línguas estrangeiras
A palavra escrita, dita ou cantada



Somos diferentes, mas
somos amigos
48 minutos
Tema  O Outro
Assunto Nestes filmes é abordada a aceitação do
outro, mesmo sendo diferente de nós.
Compreendemos que o facto do Outro ser diferente
física, psicológica ou emocionalmente, não impede  
que possamos aceitá-lo, tolerá-lo ou mesmo amá-lo.

Objectivos pedagógicos

•
• Aprendizagem através do lúdico – cinema

•

• Desenvolvimento da inteligência emocional
Identificar diferentes raças, géneros e educações
e aprender a lidar com essa mesma diferença

Os animais são nossos 
amigos 
55 minutos
Tema Os animais 

Assunto Este programa foca-se na relação com  
os animais. É sabido que os animais ajudam as 
crianças a acalmar-se, a desenvolver competências
relacionais e, nalguns casos, o facto de tratarem deles
incentiva a responsabilização.

Objectivos pedagógicos
• Aprendizagem através do lúdico – cinema
• Desenvolver a imaginação e ampliar a cultura
   visual através da experiência do cinema
• Trabalhar a inteligência emocional

Desenvolver a imaginação e ampliar a cultura
 visual através da experiência do cinema
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