
SESSÃO AS EMOÇÕES  
Tema: Sentimentos | 40 minutos 

Assunto: Neste 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. 

As Aventuras da Miriam: a Moldura Partida
Priit Tender. Animação, Estónia, 2009, 5'  
Alguém partiu a moldura. Miriam assume a culpa em vez do irmão 
pequeno, mas ele não aguenta e admite a sua própria culpa. Por fim, a 
Galinha tem que confessar que esteve por trás de tudo. 

A Janela
Camille Müller, Animação, França, 2012, 5'
Um jovem rapaz não gosta de brincar na rua e prefere ler histórias em 
casa, que o fazem sonhar. Mas um dia ele conhece uma rapariga da sua 
idade e percebe que não é nada parecido com o herói do seu livro.

Lar Doce Lar
Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazevet, Paccolat Stéphane. 
Animação, França, 2013, 10'
Alguém partiu a moldura. Miriam assume a culpa em vez do irmão 
pequeno, mas ele não aguenta e admite a sua própria culpa. Por fim, a 
Galinha tem que confessar que esteve por trás de tudo. 

A Nuvem Fofinha
Conor Finnegan, Irlanda, Animação, 2010, 3'
A Nuvem Fofinha quer ajudar a cidade, mas acaba por incendiá-la sem 
querer.

Mancha e Manchinhas: Marinheiros de água doce
Uzi Geffenblad e Lotta Geffenblad, Suécia, 2012, 13 episódios de 7'
Hoje, o Mancha e o Manchinhas são piratas! Mas muito sol leva a um 
perigosa luta de espadas e a um mergulho inesperado. É muito mais 
seguro brincar no sofá da casa e de preferência longe da água!



Ex-ET
Benoît Bargeton, Rémy Froment, Nicolas Gracia, Yannick Lasfas, 
Animação, França, 2008, 8'  
Num planeta longínquo, onde tudo está extremamente regrado e 
ordenado, uma criança vem semear o caos… 

Um dia de Sol  
Gil Alkabetz 
Animação, Alemanha, 2007, 6'  
O sol nasce todos os dias, mas hoje descobre que não é bem-vindo. 




