
CURTAS METRAGENS DE ANIMAÇÃO II [Pré-Escolar e 1ºCiclo] 
Parceria com Zero em Comportamento 

 

 

 
BIRRA 

Holanda, 1997 
 

Uma menina fica muito zangada depois de a sua mãe a proibir de ver televisão. O que poderá ela fazer para se 

libertar da raiva que sente? 
 
Realização: Christa Moesker 
Duração: 5 min 
Classificação: M/3 

 

Trailer: https://youtu.be/QQZ0Y0JIT8o  
 

 

 

 

 
O PASSARINHO E A FOLHA 
Suiça, 2012 

 
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… 
 
Realização: Lena von Döhren 
Duração: 4 min 
Classificação: M/3 

 
Trailer: https://youtu.be/IV2TavbRu20  

 
 

 

 

 

 

SABAKU – O PÁSSARO, À PROCURA DE 

UM NOVO AMIGO 
Holanda, 2016 

 
 
As diferentes tentativas de Sabaku para encontrar um amigo que o aceite da maneira como ele é. Um exemplo 

para todos e um elogio à aceitação da diferença. 

 
Realização: Marlies van der Wel 
Duração: 3 min 
Classificação: M/6 
 

Trailer: https://youtu.be/MNZP_dd0gow  

 

https://youtu.be/QQZ0Y0JIT8o
https://youtu.be/IV2TavbRu20
https://youtu.be/MNZP_dd0gow


 

 

TRAPEZISTAS 
Reino Unido, 2013 

 
Uma menina encontra um circo no meio do deserto, mas os artistas parecem não ter muito interesse em fazer-
lhe a vontade. 
 
Realização: Mara Fradella 
Duração: 5 min 

Classificação: M/3 
 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MaRmYUo2s-E 

 

 

 
 

BIG BUCK BUNNY 
Holanda, 2008 

 
O ritmo normal da vida nesta floresta é constantemente perturbado por três bullies que, com as suas 

artimanhas maltratam 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… 
 
Realização: Sacha Goedegebure 
Duração: 10 min 

Classificação: M/4 
 

Trailer: https://youtu.be/xhXShyKFIjQ  
 
 

 

 

 

OS TUMBLIES e as Habilidades 

Holanda, 2013  

 

 

Entramos no mundo lúdico dos três Tumblies e do seu cãozinho de estimação, que são simpáticos personagens 
coloridos, feitos de duas, três ou quatro partes e que se estão sempre a desmanchar. Neste filme não irá faltar 
diversão, jogo, descoberta e fantasia, sempre em busca de um novo objeto. 
 
Realização: Patrick Raats 
Duração: 5 min 

Classificação: M/3 
 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=KcLfqEFGBHg  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MaRmYUo2s-E
https://youtu.be/xhXShyKFIjQ
https://www.youtube.com/watch?v=KcLfqEFGBHg


 

 
  
FOXY & MEG DESCOBREM O FUNDO DO MAR  
Portugal, 2010 

 

 
Foxy e Meg são duas amigas improváveis, mas inseparáveis. As duas personagens caracterizam-se por uma 
enorme curiosidade que as levará a descobertas incríveis. 
 
Neste episódio, Foxy e Meg têm um bonito livro  sobre o fundo do mar.  Nada melhor que aproveitar esta 
oportunidade para uma aventura de mergulho no mar. 
 

Realização: André Letria 

Duração: 3 min 
Classificação: M/4 
 
 

 

 
 

 

 

RUMORES 
Bélgica/França, 2011 

  
Desfrutando de uma bela tarde de Verão, três lebres dormem a sua sesta. Subitamente ouve-se um barulho 
por detrás dos arbustos. Em pânico, os roedores começam a fugir, levando consigo os outros animais da selva. 

Que papel terá o Leão no meio disto tudo? 
 
Realização: Frits Standaert 
Duração: 7 min 
Classificação: M/4 
 

Trailer: https://youtu.be/4icHf4wrgBY   
 

 

 

 

 

HEZARFEN 
Bélgica/França, 2011 

  
Hezarfen está pronto para inaugurar o primeiro voo humano e, mesmo que não estivesse, uma sequência de 
acontecimentos obriga-o a dar o salto. 

 

Realização: Tolga Ari, Romain Blanchet, Chung-Yu Huang, Rémy Hurlin 
Duração: 3 min 
Classificação: M/4 
 
Trailer: https://youtu.be/2iIKwO9T0vY  

https://youtu.be/4icHf4wrgBY
https://youtu.be/2iIKwO9T0vY

