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Filmes de monstros costumam ser assustadores 
para crianças pequenas. 
Mas se mostrarmos um monstro ainda criança e 
vivendo experiências muito semelhantes, ocorre 
o encantamento e a descoberta de seres muito 
estranhos, mas gentis e divertidos.
Molly é a filha única muito amada de Popo 
e Etna. Tudo o que uma criança precisa 
é ter a certeza de que é amada. Como 
todas as crianças nesta fase, Molly quer 
explorar as coisas e tomar iniciativas. O seu 
desenvolvimento cognitivo está na fase do 
pensamento mágico, quando surge Edison, que 
é mais que um brinquedo favorito, é o melhor 
amigo. 
Quando o filme retrata toda a ansiedade da 
monstrinha ao viver a expectativa da chegada 
de um bebê, está tratando de um assunto 
que mobiliza as crianças que vivenciam esse 
fato, já passaram por isso ou pensam nesta 
possibilidade e no risco de perderem o afeto 
dedicado a elas com a chegada de um novo 
membro à família. O tema é tratado com muita 
delicadeza, sempre trazendo mensagens 
positivas, valorizando a família e a amizade.
Assim como não há um vilão no filme, ela vai 
encontrando estranhos que são realmente 
estranhos e todos a ajudam a vencer todos os 
obstáculos. E lá se vai o medo de se relacionar 
com os outros, outro causador de ansiedade 
infantil.

A HISTóRIA
Molly é uma monstrinha muito fofa e divertida, 
filha única de Popo e Etna. Ela passa os dias 
brincando com seu melhor amigo, Edison, um 
brinquedo que tem vida própria. Depois que 
sabe que vai ser uma irmã mais velha, Molly fica 
bem ansiosa. Mamãe bota o ovo e Papai deve 
chocar até que ele saia da casca na Ilha do Ovo. 
Eles partem para lá e ela fica com os tios. Mas 
quando descobre que esqueceram algo muito 
importante, Molly embarca em uma aventura 
para alcançá-los e na viagem compreende seu 
novo papel na família.

CuRIOSIdAdeS
1. O criador da monstrinha, Ted Sieger, é um 
músico suíço, autor, ilustrador e diretor da 
versão cinematográfica. Ele conta que histórias e 
personagens foram inspirados em seus próprios 
filhos e netos.
2. A história de Molly foi inventada por Ted e 
Andrea Sieger em 2000. Neste ano, o primeiro 
livro foi publicado. Era “A Monstrinha não quer 
dormir em sua cama”.
3. A coleção de livros não parou de aumentar. O 
último foi lançado em 2015 e se chama “Minhas 
histórias de ninar favoritas”. A capa do livro é 
uma cena do filme em que o pai de Molly canta 
para ela dormir. Os livros de Molly, ilustrados por 
Ted Sieger, são conhecidos por toda a Alemanha 
e parte da Europa.
4. Em 2008, os livros viraram uma série de TV 
com 52 episódios e um especial de Natal.
5. Finalmente, em 2016, Molly chegou ao cinema 
em uma parceria de três países diferentes. 
Além de Ted Sieger, que estava na Suíça, havia 
Michael Ekblad trabalhando na Suécia e Matthias 
Bruhn na Alemanha.
6. A animação feita de forma tradicional traz 
traços simples que lembram um desenho de 

MOLLY, 
A MONSTRINHA

SugeSTõeS 
de ATIvIdAdeS 
deCORReNTeS 

dA vISITA AO 
FeSTIvAL

Na verdade, Molly somos todos nós quando 
pequenos e vivemos no mundo em que 
gostaríamos de estar. Um mundo sem arestas e 
paredes, de montanhas redondas onde todos se 
conhecem. Um mundo onde pai e mãe dividem a 
criação dos filhos e as observações das crianças 
são levadas a sério. Um mundo amoroso, 
atencioso e bem-humorado, onde todos podem 
confiar uns nos outros.
E as crianças que assistiram ao filme sem 
sobressaltos, apreciando músicas e imagens 
inéditas,  vão adorar reencontrar Molly na escola, 
relembrar suas aventuras e brincar de “faz de 
conta que” estão na Monstrolândia, o melhor dos 
mundos. 

criança. Já os cenários possuem um acabamento 
mais elaborado e com muito colorido para 
chamar a atenção dos pequenos. 
7. Molly, a Monstrinha, ganhou muitos prêmios, 
inclusive o de melhor filme de animação no 19º 
Festival Internacional de Cinema de Xangai. 
Em 2016, os três diretores do filme ganharam 
o troféu de Melhor Diretor de Animação do 
Ano, no Prêmio Melhores da Animação e foram 
premiados duas vezes no Cartoon Film.
8. O filme foi exibido em mais de 45 países, 
incluindo França, Reino Unido, China e Coreia do 
Sul.

O que deve SeR 
ObSeRvAdO
Quem aparece no filme.
Como são os personagens.
Onde ele se passa. 
Por que tudo aconteceu.
Se isso poderia acontecer na vida real.
Como o filme foi feito. 

 
Antes 

de 
Assistir
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eduCAçãO INFANTIL – PRé-
eSCOLA

INTegRAçãO CuRRICuLAR

As atividades sugeridas oferecem a possibilidade 
de integração com os seguintes objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento para a 
Educação Infantil – Pré-escolar estabelecidos 
pelo MEC nas Bases Nacionais Comuns 
Curriculares.

CAMPO de eXPeRIÊNCIAS “O eu, O 
OuTRO e O NóS”

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo 
que as pessoas têm diferentes sentimentos, 
necessidades e maneiras de pensar e agir. 
• Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação.
• Comunicar suas ideias e sentimentos com 
desenvoltura a pessoas e grupos diversos. 
• Adotar hábitos de autocuidado, valorizando 
atitudes relacionadas à higiene, alimentação, ao 
conforto e a cuidados com a aparência. 
• Compreender a necessidade das regras no 
convívio social, nas brincadeiras e nos jogos com 
outras crianças. 

CAMPO de eXPeRIÊNCIAS “CORPO, 
geSTOS e MOvIMeNTOS

• Movimentar-se de forma adequada, ao interagir 
com colegas e adultos em brincadeiras e 
atividades.
• Criar com o corpo formas diversificadas 
de expressão de sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas situações do cotidiano 
quanto em brincadeiras, dança, teatro e música.
• Coordenar com precisão e eficiência suas 
habilidades motoras no atendimento a seus 
interesses e necessidades de representação 
gráfica.

CAMPO de eXPeRIÊNCIAS “TRAçOS, 

SONS, COReS e FORMAS”

• Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e tridimensionais.

CAMPO de eXPeRIÊNCIAS “ORALIdAde 
e eSCRITA”

• Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre 
suas vivências, por meio da linguagem oral e 
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos 
e outras formas de expressão.
• Recontar histórias ouvidas e planejar 
coletivamente roteiros de vídeos e de 
encenações, definindo os contextos, os 
personagens, a estrutura da história.
• Recontar histórias ouvidas para produção de 
reconto escrito, tendo o professor como escriba.
• Produzir suas próprias histórias orais e escritas 
(escrita espontânea), em situações com função 
social significativa.
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESPAÇOS, 
TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES”
• Relatar fatos importantes sobre seu nascimento 
e desenvolvimento, a história dos seus familiares 
e da sua comunidade.
• Relacionar números às suas respectivas 
quantidades e identificar o antes, o depois e o 
entre em uma sequência.

ATIvIdAdeS:

1. 
Exiba o trailer do filme para que todos relembrem 
o que foi visto no cinema.

Trailer em inglês 

https://www.youtube.com/watch?v=A3_1BjXyGxg

Trailer em alemão

 http://www.festivaldecinemainfantil.com.br/site/molly-a-
monstrinha/

2. 
Imprima ou exiba algumas imagens para que 
descrevam as cenas e depois coloquem as 
ilustrações em sequência, de acordo com 
a ordem cronológica. Se as imagens forem 
impressas, você pode transformá-las mais tarde 
em quebra-cabeças.
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3. 
Relembre os personagens do filme, perguntando 
quais são os favoritos e como eles eram. Anote 
o que está sendo dito e pergunte se querem 
desenhar os personagens. A partir deste material, 
monte um painel sobre o filme 

4. 
No começo do filme, Edison e Molly estão 
no banheiro. Ela está tricotando e ele chega 
deslizando em um penico. Essa cena poderia 
acontecer na verdade? Por que? Explique que 
o melhor do cinema é que tudo que a gente 
imagina pode acontecer na tela. Quem gosta 
de imaginar coisas? Alguém tem um brinquedo 
favorito e conversa com ele? O que conversam? 
Peça que inventem uma história e depois contem 
para o grupo.

5. 
Molly conta que está fazendo um presente e 
que não é para Edison, é para o “você sabe 
quem”. Por que ela estava fazendo um gorro? 
Eles sabem quem era o você sabe quem? Se 
fossem ganhar um irmão, o que fariam pra dar de 
presente para ele?

 

6. 
Enquanto conversa, Molly lava as mãos e escova 
os dentes. Quem faz isto antes de dormir? Por 
que devemos fazer isso? O que mais devemos 
fazer para ficar limpinhos? Exiba os vídeos 
abaixo para que assistam e aprendam as 
músicas.
    

uma Mão Lava a Outra - Castelo Rá-tim-
bum 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Eka0kMjiu1c  

Letra:
Uma
Lava a outra
Lava uma
Lava a outra
Lava uma (mão)
Lava a outra (mão)
Lava uma
(mão)
Lava a outra (mão)
Lava uma
Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira
antes de comer, beber, lamber, pegar na 
mamadeira
Lava uma (mão)
Lava outra (mão)
Lava uma
Lava outra (mão)
Lava uma
A doença vai embora junto com a sujeira
Verme, Bactéria, mando embora embaixo da 
torneira
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(Água uma,
Água outra,
Água uma
(mão)
Água outra
Água uma)
Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira
Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira
Lava uma (mão)
3X (mão)
Água uma (mão)
Lava outra (mão)
Lava uma (mão)
Lava outra
Lava uma

escovando os dentes- Castelo Ra-Tim-
bum – Ratinho

Vídeo -https://www.youtube.com/watch?v=BJM8lj3PQbc

Letra:
 Nhau!
Nham, nham, nham
Nhau
Nhau
Legal
- Nós... Somos...
- Ai, vocês são quem?
- Os restos...
- Cuidado dente!
- Nós somos os restos de comida
Nós vamos grudar em você
- A escova não me alcança...
A escova não me alcança...
A escova não me... oh...
Quando pego a minha escova
Eu só penso em rock and roll
Rock, rock
Rock, rock
Rock, rock
E lá no cantinho eu limpo com o fio dental
E é tanto rock, rock que eu fico assim:

Brancão
Branco como o coco
Branco como o leite
Branco como o dente é
Brancão
Oh... Yeah..

Meu Pé, Meu querido Pé (Tomando 
banho) - Castelo Rá-Tim-bum - Ratinho 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cTycyMhBPY8 

Letra:
Tchau preguiça, tchau sujeira
Adeus cheirinho de suor

Lava, lava, lava
Lava, lava, lava
Uma orelha, uma orelha
Outra orelha, outra orelha
Lava, lava, lava, lava
Lava a testa, a bochecha
Lava o queixo, lava a coxa e lava até
Meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia 
inteiro
E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax
O meu bumbum e também o fazedor de xixi
Lala, laialaiala, laialalala, laialalalalalala
Ainda não acabou não, vem cá vem, vem
Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali
Faz a volta e põe a roupa de paxá*
Banho é bom, banho é bom
Banho é muito bom
Agora acabou

7. 
Edison está muito zangado. Primeiro,  Molly faz 
um presente e não é para ele, depois tem o “você 
sabe quem” que vai chegar e Molly só fala dele. 
Pra completar, ela não quer mais brincar porque 
está fazendo a mala para viajar pra Ilha dos 
Ovos. 
Alguém já se sentiu assim ou teve um amigo 

que ficou zangado e com ciúmes? Como foi? Se 
você fosse o Edison, o que diria para a Molly? E, 
se fosse a Molly, o que responderia? Faça uma 
dramatização da cena.

8. 
Papai acorda Molly, dizendo que o “você sabe 
quem” chegou. Ela vai até o quarto de mamãe, 
mas ainda não fica sabendo se é irmão ou irmã 
porque mamãe botou um ovo que ainda precisa 
ser chocado pelo papai. 
Bebês humanos nascem assim? Quem é que 
nasce do ovo? 
Aproveite para comentar que os animais nascem 
de maneira diferente e mostrar alguns vídeos 
com cenas de nascimento. Em seguida anote o 
que eles comentam e coloque no mural, pedindo 
que ilustrem.

Pintinho nascendo, saindo do ovo do inicio 
ao fim.

 https://www.youtube.com/watch?v=TQljN2CQqhw 

Passarinho nascendo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=-hvDBdyQYfs 

Nascimento de uma Calopsita.

 https://www.youtube.com/watch?v=MqfLP0l00DM

Mamãe coelha enterra os filhotes até ficarem 
grandinhos...

 https://www.youtube.com/watch?v=DmwhkfGu2pw

Pintinhos nascendo com galinha.

https://www.youtube.com/watch?v=TQljN2CQqhw 

Hamster dando à luz!

https://www.youtube.com/watch?v=KTB8VdxvRno

Sirí dando à luz.

https://www.youtube.com/watch?v=vLdFb62OM_w 

Cobra sucuri parindo filhotes.

https://www.youtube.com/watch?v=P7z-Po1Yup8 

Obs.: exibir os filmes sem som, porque os 
comentários nem sempre são adequados.

9. 
O filme mostra o quanto um amigo é importante. 
Durante a viagem,  Molly e Edison se ajudam e 
dão apoio um ao outro. Peça que falem de seus 
amigos e pergunte quem é o melhor e por quê? 
Um melhor amigo tem que ser uma criança da 
sua idade ou pode ser um adulto, um bicho ou 
até mesmo um brinquedo? Peça que façam um 
desenho do seu melhor amigo.
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10. 
A viagem para a Ilha dos Ovos é muito longa e 
cheia de perigos. Os pais acham que Molly é 
muito pequena para ir.
Crianças podem ir aos mesmos lugares que os 
adultos? Por quê? O que fazer quando não se 
pode sair com os pais?
Anote o que for dito e faça uma lista, ilustrada 
com desenhos das crianças.

11. 
Os tios Alfredo e Santiago chegam para cuidar de 
Molly. Como eles são? Conhecem algum adulto 
que seja assim? Por que será que algumas 
pessoas se atrapalham e acabam fazendo coisas 
erradas? Alguém já viu um adulto atrapalhado 
em alguma situação? Com foi? Gostaria de 
contar?Um vídeo engraçado pode ser o ponto de 
partida para a conversa.
  

Um pescador muito atrapalhado 
 https://www.youtube.com/watch?v=7JgABMdbtO0 

12. 
Os tios querem consolar a Molly e propõem 
um jogo chamado croquete. Lembram como 
era? Como jogavam?Já viram alguém jogando 
este jogo? Explique que, em alguns lugares do 
Brasil, as crianças inventaram um jogo parecido, 
chamado Taco, que é jogado com pedaços 
de madeira e bolas de borracha. Gostariam 
de jogar? Planeje a brincadeira fazendo 
um levantamento do material necessário e 
estabelecendo as regras. Aproveite para brincar 
com outros jogos que as crianças brincam na 
rua, nos lugares onde isto ainda é possível.

 Croquet

O croquet ou cróquete (ou croqué, no Brasil) 
é um jogo de recreação, que posteriormente 
foi transformado em esporte, e se constitui de 
golpear bolas de madeira ou plástico através 
de arcos encaixados no campo de jogo. 
Aparentemente o jogo foi inventado na Irlanda 
por volta de 1830, sendo um derivado do golfe. 
Na Inglaterra, em 1850, era passatempo dos 
aristocratas e, mais ou menos vinte anos depois, 
em 1870, expandiu-se pelas colônias britânicas. 
Atualmente é jogado no Canadá, Estados 
Unidos, Austrália e França, e nunca chegou a 
se popularizar como esporte pelo mundo, sendo 
mais praticado como recreação. O jogo aparece 

no desenho animado Wicket Wacky, do Pica-Pau.

https://brasileirinhos.wordpress.com/brincadeiras/ 

   

No Brasil, este jogo foi adaptado pela garotada 
que brinca nas ruas, recebendo o nome de Taco. 
É jogado com vassouras velhas ou pedaços de 
madeira, bolinhas de borracha do tamanho de 
bolas de tênis e forquilhas de galhos de forma 
triangular, latas ou garrafas PET. O objetivo não é 
passar a bola por dentro do arco, mas derrubar o 
obstáculo do adversário. Veja as regras do jogo e 
mais brincadeiras de rua nos sites abaixo:

http://www.propagandashistoricas.com.br/2014/01/
brincadeiras-do-passado-taco-bets.html

http://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/
taco/4e3d6b305cf358183f000009.html

13. 
Procurando a bola do jogo embaixo da cama, 
Molly descobre que os pais esqueceram o gorro 
do bebê e resolve levar para eles. Ela resolve 
escrever uma carta com desenhos, já que ainda 
não aprendeu a escrever com as letras. Os 
tios, quando a recebem, entendem tudo o que 
Molly queria dizer. O que acham disso? Seriam 
capazes de fazer uma carta assim? Gostariam de 
tentar?

14.
 Molly e Edison viajam de trem e uma orquestra 
engraçada está tocando em cima dos vagões. 
Acesse a página oficial de Molly na internet, 
clique no ícone dos jogos, para que as crianças 
experimentem o joguinho musical que foi feito 
a partir desta orquestra e da música do filme. 
Aproveite para identificar os instrumentos que os 
monstros músicos estão tocando.

 http://www.mollymonster.tv/kinder/spiele/konzertspiel/ 
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15. 
Eles saltam do trem e precisam atravessar as 
Montanhas Muito Selvagens, um lugar habitado 
por crianças estranhas; a começar pelos Pins, 
estranhos monstrinhos que adoram fazer 
cócegas nas pessoas. Eles são muito simpáticos 
e ajudam Molly e Edison a escalar a primeira 
montanha. Alguém conseguiria desenhar um 
Pin?
E fazer uma história com eles?

 

16. 
Depois de encontrar os Pins, eles passam por 
estranhas plantas que soltam pum e provocam 
um nevoeiro no qual quase se perdem um do 
outro. Então avistam os tios em um balão sem 
rumo e encontram Hick e Hack, os dois irmãos 
brigões. Eles passam o tempo todo brigando, 
mas um não pode ficar sem o outro. Conhecem 
alguns irmãos assim? Quem tem irmãos e briga 

muito com eles? Gostariam de contar como é? 
Registre o que for dito e depois ilustre.

17. 
Eles encontram então alguém que está 
desesperado. É um bebê monstro enorme que 
se perdeu dos pais e está chorando muito. Molly 
consola o bebê brincando e cantando para ele. 
O que costumam fazer quando veem alguém 
nervoso?
Que tipo de música os acalma? Gostariam de 
cantar estas músicas? Lembre a música que 
Molly cantou e proponha que cantem todos 
juntos.

https://www.facebook.com/MollyMonsterTV

http://www.mollymonster.tv/

20
A surpresa final é que Edison refez o gorro do 
bebê e oferece como presente dos dois. 
Quem achou que o gorro estava perdido para 
sempre? Assim como pensamos isto, Edison 
também pensou que tinha perdido a amizade 
de Molly, quando viu o bebê no colo dela. Mas, 
quando a ouve dizer para a irmãzinha que ele é 
o melhor amigo do mundo e o que conhece as 
melhores brincadeiras, ele fica feliz e entende 
que os amigos devem aprender a confiar uns nos 
outros, ajudar uns aos outros e estar sempre lá, 
para o outro. 

Música:

Enxugue os seus olhinhos
Tudo vai ficar bem 
Você não está sozinho
Tudo vai ficar bem
Estou aqui
Com você

18. 
O capitão do barco é um sujeito meio mal-
humorado, que não passa sem o seu chá e está 
irritado com o atraso dos pais. Mas, quando vê 
o ovo verde, ele acha lindo e se acalma e acaba 
mostrando que é uma boa pessoa. Alguém 
conhece uma pessoa assim? Quem é? Como é?

19. 
Visite a página oficial, para que veja o que há 
nela, jogue e monte
 os quebra-cabeças e acesse a página do 
Facebook que tem sempre notícias e atividades 
interessantes como esta abaixo, que ensina a 
fazer torradas engraçadas com caras de bichos.


