
Programa Crianças | Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico
Público: dos 3 aos 9 anos

SWIFF

SWIFF

Alexis Agliata, Théo Bonora, Arnaud Bellour, Thibaud Gambier, 
Juliana Berckmans, Romain Lavoine | França

Duração: 00:06:30

CIRCLE OF LIFE

CICLO DA VIDA

Anna Humphries | Reino Unido

Duração: 00:01:19

EPIQUE ET PIQUE

EPIQUE ET PIQUE

Camille Marissol, Mathilde Debray, Yin Zicheng | França

Duração: 00:03:01

UNBEARABLE

INSUPORTÁVEL

Margarita Stamenova | Bulgária

Duração: 00:06:25

Um jardim britânico ganha vida neste Zoetrope em 3D. “O ciclo da vida” 
mostra o nascimento, a morte e o aparecimento de cenouras.

Numa manhã, dois brinquedos macios e remendados, Cole e Graham, 
vagueiam num mundo de patchwork em busca de um olho novo para 
consertar Cole. Eles vão ter que enfrentar um grande obstáculo.

Uma nave espacial alienígena avaria e cai na Terra. O piloto, um 
extraterrestre que odeia sujidade atravessa esta terra incógnita, à 
procura de combustível, constantemente perturbado por um garoto 
hiperativo...

No coração de uma floresta, um coelhinho diverte-se à sua maneira, 
mas eis que chega o urso e perturba a sua paz, ao tentar
ser seu amigo. Rapidamente, o coelhinho fica saturado.



MIRIAM’S HENS DREAM

O SONHO DA GALINHA DE MIRIAM

Andres Tenusaar | ESTÓNIA

Duração: 00:05:00

DESSIN D’ENFANT

DESENHO DE CRIANÇA

Bastien Gaudin  | França

Duração: 00:03:32

LAYERS OF FEAR

LAYERS OF FEAR

Hsin-Ying Liu | Reino Unido

Duração: 00:03:29

NUCLEONAUTS - JOIN THE PARTY

NUCLEONAUTAS - JUNTEM-SE À FESTA

Daniel Wichterich, Moritz Mayerhofer | Alemanha

Duração: 00:01:15

Simon é um rapazinho demasiado tímido para brincar com Ellie, uma 
menina muito gira. Simon tenta ganhar coragem no mundo imaginário 
que ele desenha.

Um filme que explora a fronteira entre o mundo real e os sonhos de uma 
criança, que vive um trauma típico da infância e a forma como os seus 
sonhos são influenciados por esse trauma.

Num dia chuvoso, o Irmãozinho e o Pai estão a construir um avião de 
brincar, Miriam está a ver um álbum sobre os países do sul e a Galinha 
sonha em voar também para o sul - ela observa um bando de pássaros 
nessa direção.

Gluon, uma das partículas elementares, pode ser um vizinho muito 
mal-humorado.



FROG

SAPO

Samo Bihar | Eslovénia

Duração: 00:00:45

BOXI: CLINGING

BOXI

Béla Klingl | Hungria

Duração: 00:03:22

UNE PETITE DIFFÉRENCE

UMA PEQUENA DIFERENÇA

Chloé Dumoulin  | França

Duração: 00:03:24

As estranhas histórias de Boxi,  o cão  de papelão, e Cartommy, o 
menino de papelão, que ganham vida no mundo imaginário de uma 
criança, construído a partir de lixo doméstico. Todos os personagens da 
série podem ser cortados e dobrados a partir do papel.

Uma menina solitária e conflituosa fica de castigo no gabinete do 
diretor da escola, porque lutou com algumas crianças para proteger o 
seu “jardim secreto”...

Tal como todos os dias no lago, o sapo vai para o trabalho.

ISLAND

ISLAND

Robert Löbel, Max Mörtl | Alemanha

Duração: 00:02:30

Numa pequena ilha, um grupo de criaturas exóticas corre.



KOYAA – NAUGHTY TOY

KOYAA - O CARRO TRAQUINA

Kolja Saksida | Eslovénia

Duração: 00:02:45

Num dia chuvoso, Koyaa decide arrumar o seu quarto. Ele pisa um carro 
de brincar, e começa assim um passeio louco. O brinquedo, 
impertinente, recusa-se a estacionar...


