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APRESENTAÇÃO

Bem-vindo à Festa do Cinema Infantil É um prazer recebê-lo nesta semana em que o Cinemark se enche de bolas coloridas para 

receber muitas crianças e exibir o cinema criado no mundo inteiro especialmente para 

elas. 

Único evento a nível nacional dedicado a este tipo de filmografia, o FICI chega à sua 16ª 

edição. A caravana do cinema infantil visita 6 cidades trazendo 100 filmes do mundo 

todo, muita surpresa e animação, e recebendo carinho e atenção de plateias bastante 

diferenciadas. 

Aqui, jovens se reúnem para discutir as emoções de um filme. Jornalistas contam como 

exercem seu ofício. Professores chegam com suas turmas e saem com um projeto 

pedagógico para dinamizar suas aulas. Novos cineastas são premiados, dubladores 

mostram sua arte tão especial e cientistas compartilham seu conhecimento. Outras línguas 

e realidades são difundidas. Curtas e longas, de animação ou filmados ao vivo, recebem 

sessões especiais. Diretores lançam seus filmes e encontram seu público. Roteiristas 

falam de suas narrativas e atores, de sua participação. Grandes nomes do cinema infantil 

são homenageados, cinematografias de países específicos são destacadas. Estreias 

de filmes nacionais acontecem, clássicos inesquecíveis são relembrados. Profissionais 

ligados ao público infantil trocam experiências e buscam soluções. Famílias se divertem, 

futuros cinéfilos descobrem e se apaixonam pela sétima arte.Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e em tão pouco tempo. Você não pode perder! 

Por isso, bem-vindo e aproveite, porque outro FICI, só no ano que vem. 
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Nathan é um boneco de chá. Os bonecos de 
chá são pequenos brinquedos dos bebedores 
de chá. Feitos em porcelana, eles mudam 
de cor em contato com a água quente. Mas 
Nathan nunca muda de cor e quer descobrir 
por que é diferente. O encontro com aquele 
pequeno robô pode ser a oportunidade que 
ele esperava, além de uma grande aventura.

Direção: Gary Wang | China | 2017 | 98min

AVENTURAS DOS 
BRINQUEDOS
TOYS AND PETS ADVENTURES 



+8
ANOS
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Aqueles que pensam que o campo é um lugar calmo 
e tranquilo se enganam, pois ali vivem animais 
particularmente agitados: uma raposa que pensa 
ser uma galinha, um coelho que se faz de cegonha 
e um pato que quer substituir o Papai Noel. Se 
quiserem tirar férias, mudem de caminho!

Direção: Benjamin Renner, Patrick Imbert | França | 2017 | 80min

A RAPOSA MÁ
LE GRAND MECHANT RENARD & AUTRES CONTES 

9



+4ANOS

PROGRAMA INTERNACIONAL

10

Kiwi e Strit são pequenas criaturas engraçadas 
e peludas. Os dois são muito diferentes - Kiwi é 
amarelo e calmo e Strit é roxo e muito agitado. 
Quando cada um faz do seu jeito, tudo pode 
acontecer, mas o resultado é sempre muito 
divertido.

Direção: Esben Toft Jacobsen | Dinamarca | 2017 | 50min

KIWI E STRIT
KIWI OG STRIT 



SEM MEDO
Crianças têm medo: do escuro, de injeção, de monstros, de não ter a mãe ou o pai por perto. 
Alguns deles serão vencidos e outros permanecerão, eles mesmos ou travestidos. As fábulas aí 
estão para ajudar na passagem de um estágio a outro deste enfrentamento com o que amedronta, 
sejam aquelas contadas pelo cuidador nos minutos antes de dormir, sejam as onipresentes 
produções audiovisuais.
Parte distintiva destas realizações dirigidas ao público infantil e infanto-juvenil pode ser 
conhecida pelo acompanhamento do FICI - Festival Internacional de Cinema Infantil. Neste ano, 
o evento apresenta, entre outras, a fábula Tito e os Pássaros, que tematiza uma sociedade imersa 
e contaminada pelo medo de uma vida com vínculos esgarçados de tal modo com o mundo que a 
solução seria encastelar-se entre os seus, sob uma redoma de proteção. De traço expressionista 
e com uma trama de aventura, a obra brasileira é, ela própria, uma corajosa resposta ao estado 
de coisas, uma vez que as condições disponíveis para a feitura de uma produção de fôlego, como 
sempre é o caso das animações produzidas para o circuito comercial de cinema, exige ânimo e 
determinação de seus realizadores. 
Há também arrojo e ousada perseverança na manutenção de um festival que, por quase duas 
décadas, em várias capitais do país, celebra a perspectiva infantil e apresenta realizações que 
buscam deslocar os pontos de vista. Seja colocando a câmera na altura dos olhos da criança, 
seja abordando temáticas e percepções próprias de um mundo em que os adultos já estivemos, 
e cuja presença ainda é potente, mas que guarda as particularidades próprias de cada tempo.
Aos mais de 100 filmes de curta e longa-metragem e episódios de séries de TV, brasileiros e 
estrangeiros, somam-se as ações formativas do Fórum Pensar a Infância, em que se debate a 
dramaturgia do audiovisual e a relação deste com a educação e a Mostra Novos Jovens, que 
reúne pré-adolescentes e adolescentes para assistir e discutir os assuntos abordados nos filmes 
da programação da mostra. Para o Sesc, o incentivo às ações tenazes que levam adiante os 
valores que impelem à formação de indivíduos livres e conscientes de seus medos – e, portanto, 
não governados por eles – contribui para a constituição de uma sociedade também liberta de 
fobias e de falsas soluções ancoradas em valentia afoita. 

 Danilo Santos de Miranda – Diretor Regional do Sesc São Paulo
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MEU AMIGO É UMA GIRAFA
DIKKERTJE DAP

Patterson e Raff  são muito amigos. Eles nasceram no mesmo 
dia e cresceram juntos. Seriam inseparáveis, não fosse pelo 
fato de Raff  ser uma girafa e Patterson um menino que tem de 
ir para a escola. A separação é terrível, mas um verdadeiro 
amigo sempre tenta resolver os conflitos, e é por isso que 
Patterson coloca em ação um plano muito louco.

Direção: Barbara Bredero |
Holanda, Bélgica e Alemanha | 2017 | 84min

DUBLAGEM AO VIVOFilmes de longa-metragem exibidos no idioma original, com dublagem feita por profissionais em tempo real dentro da sala de exibição. 

A plateia acompanha e conhece de perto o trabalho dos dubladores.
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SUPERHAMSTER
SUPERMARSU

É um pássaro? É um avião? Não, é Emilia! Uma menina absolutamente 
normal que um dia é mordida por um hamster e adquire superpoderes. 
Agora, a Emília / Superhamster é capaz de voar e resolver muitos 
problemas. O primeiro grande desafio é solucionar o mistério dos 
arenques revoltados, que saíram totalmente de controle devido ao 
envenenamento das águas do Mar Báltico. Conseguirá a nossa heroína 
cumprir essa perigosa missão?

Direção: Joona Tena | Finlândia | 2018 | 90min

DUBLAGEM AO VIVOFilmes de longa-metragem exibidos no idioma original, com dublagem feita por profissionais em tempo real dentro da sala de exibição. 

A plateia acompanha e conhece de perto o trabalho dos dubladores.

+6ANOS
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A TROPA DE TRAPO 
NA SELVA DO ARCO-ÍRIS

Um grupo de amigos, intitulados Tropa de Trapo, correm 
para ajudar os animais, que estão em perigo, por causa da 
destruição das matas. No decorrer da aventura, a Tropa 
junta muitos amigos para contribuir com a causa ambiental.

Direção: Alex Colls | Brasil | 2018 | 72min

GABY ESTRELLA
A jovem cantora Gaby Estrella está perdendo espaço 
no cenário musical para a concorrente Natasha. Para 
retornar às paradas de sucesso, Gaby vai precisar voltar 
às suas origens, na cidade de interior Vale Mirim. Lá, Gaby 
vai ter de se reacostumar com a vida na fazenda de sua 
avó, Laura Estrella, além de ter de lidar com as encrencas 
e sabotagens da prima Rita de Cássia.

Direção: Claudio Boeckel | Brasil | 2018 | 94min

PANORAMA BRASILOs melhores filmes brasileiros para crianças recentemente lançados ou em fase de lançamento.

+4
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SOBRE RODAS 
Lucas, 13 anos, passa a depender de uma cadeira de rodas 
após sofrer um acidente. Laís, 12 anos, ajuda sua mãe na 
barraca de café da manhã numa parada de caminhões, 
na pequena cidade em que vivem. A garota adoraria 
conhecer seu pai, um caminhoneiro que deixou a cidade 
quando ela ainda era criança e nunca voltou. Laís e Lucas 
tornam-se amigos na escola e quando ela descobre o 
possível paradeiro do pai, os dois partem em uma viagem.

Direção: Mauro D’Addio | Brasil | 2017 | 74min

PANORAMA BRASILOs melhores filmes brasileiros para crianças recentemente lançados ou em fase de lançamento.

+10
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OS UNDER UNDERGROUNDS, 
O COMEÇO 

Direção: Nelson Botter Junior | Brasil | 2018 | 106min

Heitor foi expulso de sua banda. Magoado, distrai-se na volta 
para casa e cai num bueiro em obras, indo parar numa cidade 
subterrânea muito diferente. Nesse lugar, habitado por criatu-
ras humanoides muito ‘esquisitas’, ele finalmente encontra o 
que buscava: amigos leais e, mais que isso, uma banda. Jun-
tos, eles passarão por diversas aventuras e terão de lidar com 
as diferenças, superar fraquezas, resolver dramas pessoais e 
crises típicas da adolescência, que serão vencidas através da 
amizade e do amor pela música. 



PRÉ-ESTREIA INTERNACIONAL

+8ANOSAMIGOS ALIENÍGENAS 3D
LUIS & THE ALIENS

Metade órfão e com um pai ufologista obcecado em 
provar que o mundo alienígena existe, Léo, de 12 anos, 
não tem uma vida fácil e definitivamente não é normal. 
Como ninguém acredita em seu pai, nem mesmo ele, é 
uma grande surpresa quando um dia três alienígenas 
pousam bem na sua frente. 

Direção: Wolfgang Lauenstein, Christoph Lauenstein  
| Alemanha, Luxemburgo, Dinamarca | 2018 | 90min

Pré-estreia de filmes internacionais infantis e infanto-juvenis
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PRÉ-ESTREIA INTERNACIONAL

+6ANOS

Filme de 

abertura do 

festival em 

São Paulo!

PÉPEQUENO 3D
SMALLFOOT

Uma aventura de animação para todas as idades, com 
música original e um elenco de estrelas, PéPequeno vira 
a lenda do Pé Grande de cabeça para baixo. Um jovem e 
genial Yeti encontra algo que ele achava que não existia 
– um humano. A aparição desse “PéPequeno” traz uma 
preocupação à comunidade dos Yetis sobre o que pode 
existir além de seu pequeno vilarejo nas neves. Uma nova 
e divertida história sobre amizade, coragem e a alegria da 
descoberta.

Direção: Karey Kirkpatrick |Estados Unidos | 2018 | 86min

Pré-estreia de filmes internacionais infantis e infanto-juvenis
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PRÉ-ESTREIA BRASIL

Tito é um menino tímido de 10 anos que vive com 
sua mãe. De repente, uma estranha epidemia 
começa a se espalhar, fazendo com que pes-
soas fiquem doentes quando se assustam. Tito 
rapidamente descobre que a cura está relacio-
nada à pesquisa feita por seu pai sobre o canto 
dos pássaros. Ele embarca numa jornada com 
seus amigos para salvar o mundo da epidemia. 
A busca de Tito pelo antídoto se transforma em 
uma jornada para encontrar seu pai ausente e 
sua própria identidade.
Direção: Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto 
Brasil | 2018 | 73min

TITO E OS PÁSSAROS

+8ANOS

Pré-estreia de filmes brasileiros infantis e infanto-juvenis
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16º Festival Internacional 
de Cinema Infantil

TV BRASIL
MAIS DO QUE PREMIAR,  RECONHECER.
A TV Brasil está concedendo o Prêmio Exibição TV Brasil Animada para os 
nove melhores curtas eleitos no FICI.

A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, apoia o talento e a criatividade das 
produções brasileiras. Não é por acaso que hoje a TV Brasil tem mais de 
sete horas de programação infantil, sem intervalos comerciais, 
sendo a TV que mais abre espaço para as produções 
nacionais.

TV Brasil: abrindo as  janelas para o melhor da produção 
infantil brasileira.
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O novo e surpreendente cinema infantil nacional encontra o seu público. 
Filmes estreantes, vindos de todos os cantos do país, com diferentes técnicas, linguagens e enfoques são pré-
selecionados e os finalistas submetidos ao júri infantil que escolhe os vencedores do Prêmio. Uma avaliação 
totalmente isenta e abalizada, na qual o principal critério é o envolvimento provocado pela obra em mentes 
excepcionalmente criativas e sinceras.
O FICI exibe os finalistas de cada categoria e sabe que, na verdade, os premiados somos nós, que temos a 
oportunidade de divulgar grandes talentos e exibir o que há de melhor no panorama do cinema infantil nacional.

COMITÊ DE SELEÇÃO

PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL

LUCIANO VIDIGAL 
Nascido e criado na Comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro, é ator formado pela CAL (Casa das 
Artes de Laranjeiras), roteirista, palestrante e diretor de teatro e cinema. Ator e professor de teatro 
do Grupo NÓS DO MORRO desde 1989. Roteirizou e dirigiu um dos episódios do longa “5X Favela” 
(Seleção Oficial Festival de Cannes, 2010), duas temporadas do seriado de TV “Mais Vezes Favela”, 
os longas documentários “Copa Vidigal”, “5X Pacificação” e “Cidade de Deus 10 Anos Depois”. 
Atuou em vinte e cinco filmes, tendo sido premiado como melhor ator pelo filme “Sete Minutos”, no 
festival de São Paulo. Trabalhou na pesquisa de elenco do Filme “Cidade de Deus”, de Fernando 
Meirelles. Preparou o elenco dos longas “Não Se Pode Viver Sem Amor”, de Jorge Duran, e “O Grande 
Circo Místico”, de Carlos Diegues. Premiado como diretor pelos curtas “Neguinho e Kika” e “Lá do 
Alto” (Vencedor do Prêmio Brasil de Cinema Infantil na categoria Histórias Curtas em 2017), ambos 
exibidos e premiados em vários festivais no Brasil e no exterior. Atualmente, atua como Diretor de 
Programa contratado na TV Globo.

BRUNA BRASIL  
Formada em Jornalismo pela PUC-Rio e com especialização em Film & Television Business pela 
Fundação Getúlio Vargas, atualmente é Gerente de Prospecção de Conteúdo na TV Brasil/EBC. 
Durante 5 anos, atuou no Departamento de Aquisições do Canal Brasil, tendo exercido a mesma 
função anteriormente para os canais Globosat – GNT, Viva, Gloob, Multishow, dentre outros, sempre 
realizando a avaliação e negociação de conteúdos brasileiros e internacionais. Ocupou o cargo de 
Gerente Geral no LATC – Centro Latino-Americano de Treinamento e Assessoria Audiovisual, tendo 
ainda trabalhado em diversas produtoras independentes na área de Produção Executiva. Desde 
2012, é membro do júri profissional do festival Anima Mundi.

ZÉ BRANDÃO  
Sócio-fundador do Copa Studio, uma das maiores produtoras de desenhos animados na América 
Latina. É produtor executivo e roteirista da série “Irmão do Jorel”, de Juliano Enrico, campeã de 
audiência no Cartoon Network e finalista do festival de Annecy e do Prix Jeunesse Internacional em 
2018. É produtor, autor e diretor da série “Tromba Trem”, exibida em mais de 20 países. Foi Diretor de 
Animação e atua como Diretor Comercial da série e longa-metragem “Historietas Assombradas (para 
Crianças Malcriadas)”. Assina a produção executiva de três novas séries de animação que estreiam 
em 2018 e 2019. É coordenador do projeto “Estúdio Escola de Animação”, que está em sua sexta 
edição, ministrando cursos de animação gratuitos no Rio de Janeiro. Vencedor do Prêmio Brasil de 
Cinema Infantil em 2014 na categoria Histórias Animadas com o curta ‘Jornada Indigesta’.
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Temos uma ótima novidade este ano! O Festival Internacional de Cinema Infantil tem a alegria de comunicar a todos que 
fechamos novas parcerias para o nosso Prêmio Brasil de Cinema Infantil!

Além da TV BRASIL, que concederá pelo segundo ano consecutivo 9 prêmios de aquisição - Prêmio Exibição TV Brasil 
Animada, juntam-se a nós os parceiros:

E NAYMAR – CIARIO, que concederá 2 prêmios de R$ 10.000,00 aos melhores filmes em live-action das categorias Histórias 
Curtas e Mostra Teen, na forma de locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinário.

PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL

ETC FILMES
Há mais de 13 anos no mercado audiovisual, a proposta da ETC Filmes é acompanhar todos os processos de seus parceiros, 
desde a aquisição do conteúdo até a distribuição. Sediada no Alto de Pinheiros, a empresa conta hoje com uma grande 
estrutura tecnológica e know-how de sobra para oferecer soluções criativas para o mercado da sétima arte.
Além de atender distribuidoras e produtoras em seus lançamentos, o laboratório, que também funciona como encoding 
house, participa de diversos festivais pelo país. Entre os mais recentes estão Festival Varilux de Cinema, Festival Cultura e 
Gastronomia Tiradentes, Festival Italiano e, agora, o FICI – Festival Internacional de Cinema Infantil.

A ETC FILMES concederá 3 pacotes de acessibilidade (1 por categoria), contendo LIBRAS, audiodescrição e legenda 
descritiva.
 

DOT
A DOT é uma empresa de pós-produção que atua há oito anos no mercado de entretenimento e publicidade. Trabalhamos 
sempre com os sistemas mais sofisticados e eficientes para assegurar os altos padrões de qualidade pelos quais somos 
reconhecidos nacional e internacionalmente. 
Com uma infraestrutura completa em 2K, 4K, S-3D e HDR, a empresa possui uma equipe talentosa e eficiente, começando 
pelos sócios: José Francisco da Silva Neto (ABC), Ely Silva (ABC) e Magali Wistefelt.
Em seu histórico, a DOT acumula centenas de projetos de sucesso, e sempre busca fomentar as produções nacionais, 
apoiando e premiando com serviços de pós-produção os projetos que se destacam nos principais festivais do país. 

A DOT concederá 2 pacotes de finalização (1 por categoria) para as categorias Histórias Curtas e Mostra Teen, contendo 
1 diária de cor (caso o vencedor seja curta-metragem) OU 2 diárias de cor (caso o vencedor seja série) + 1 diária de 
finalização + 1 delivery.

MISTIKA
A MISTIKA, hoje representada pelos irmãos Marcelo Siqueira e Ariadne Mazzetti, destaca-se por ser uma das mais 
respeitadas finalizadoras do Brasil. Os sócios, que têm uma história de mais de 15 anos em pós-produção, assinaram 
a finalização de aproximadamente 100 projetos, entre longas-metragens, curtas e séries de TV, ao longo dos 6 anos de 
empresa.  Anualmente a Mistika apoia cerca de 20 festivais e LABs de cinema no Brasil, estimulando a difusão e a alta 
qualidade técnica das produções nacionais. Em 2017, Marcelo Siqueira, que já foi indicado duas vezes ao Grande Prêmio de 
Cinema, foi o vencedor na categoria Efeitos Visuais com o longa-metragem “Pequeno Segredo”, e Ariadne Mazzetti passou 
a integrar a direção da UNINFRA – União Nacional de Infraestrutura Cinematógrafica. Em 2018, estrearam juntos na área 
de produção atuando em um longa-metragem do documentarista Paulo Henrique Fontenelle e em um festival universitário 
de cinema, ao lado do cineasta Beto Brant.

A MISTIKA concederá 1 pacote de finalização para o vencedor da categoria Histórias Animadas, contendo 2 diárias de cor 
+ 1 diária de finalização + 1 delivery.
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PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL

HISTÓRIAS ANIMADAS
Duração Total: 70min

A FORMIDÁVEL FABRIQUETA 
DE SONHOS MENINA BETINA

Quando nasce uma criança, inaugura-se uma fábrica de sonhos 
que tende a fracassar com o tempo. Betina está sempre disposta a 
ressignificar seus combustíveis para manter seu alto nível de produção. 

Direção: Tiago Ribeiro | Brasil – Pará | 2017 | 7min

POEMAS ANIMADOS -  
QUEM BOTOU O OVO NA BOTA?
Poemas Animados tenta solucionar de forma divertida o mistério do 
aparecimento de um enorme ovo de galinha no sítio do Sr. Juvenal. 
Agora, todas são suspeitas.

Direção: Vinicius Testa, Vitor Testa | Brasil - Minas Gerais | 2018 | 2min

OSWALDO
Oswaldo é uma criança diferente. Ele foi encontrado na praia quando ainda 
era um fofo e adorável filhote de pinguim. Criado por um casal de humanos, 
ele agora enfrenta seu maior desafio: sobreviver à escola.
Direção: Pedro Eboli, Antonio Linhares | Brasil - São Paulo | 2017 | 11min

+6ANOS
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PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL

HISTÓRIAS ANIMADAS
Duração Total: 70min

GOLPE BAIXO
Um lutador de boxe prestes a entrar no ringue acaba envolvendo-se numa 
briga diferente e um tanto constrangedora.

Direção: Gabriel Nóbrega, Márcio Nicolosi, Rodrigo Paulicch 
| Brasil - São Paulo | 2017 | 4min

METAMORFOSE
Em busca de aceitação e felicidade, uma menina se espelha nas pessoas ao seu redor.

Direção: Jane Carmen Oliveira | Brasil - Minas Gerais | 2017 | 5min

FÁBULA DE VÓ ITA
Gisa tem um cabelo diferente, cheio de vida e de personalidade, mas seus colegas 
da escola vivem debochando dela por conta disso. Triste e sem estima, ela vai 
buscar a ajuda da Bruxa Leleira no conto de fadas que Dona Ita conta para ajudar 
sua neta. Mergulhando na fantasia, a menina compreende a beleza das diferenças 
e começar a construir a sua personalidade.

Direção: Joyce Prado, Thallita Oshiro Meireles | Brasil - São Paulo | 2016 | 5min

MIDNIGHT SNACK
Uma pequena raposa desperta no meio da noite para um lanche, porém o que ela 
não sabia é que sua casa é mal-assombrada e um fantasma estava a sua espreita.

Direção: Tatiana Kawanishi | Brasil - Minas Gerais | 2017 | 6min

+6ANOS
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PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL

HISTÓRIAS ANIMADAS
Duração Total: 70min

POPCORN - CHEFES E MONSTROS
PopCorn é uma série animada de comédia sobre duas pipocas com temperamentos 
opostos. As duas caíram do pacote de pipoca diretamente dentro da fenda de um 
sofá. No sofá, elas vivem aventuras num universo habitado por ácaros e todo tipo 
de objetos, que, como eles, também caíram e ganharam vida.

Direção: Paolo Conti, Camila Kauling | Brasil - Santa Catarina | 2018 | 11min

LÉ COM CRÉ
Dinheiro, medo, coisas de meninos e coisas de meninas contadas por algumas 

crianças de um jeito fofo e esquisito.

Direção: Cassandra Reis | Brasil | 2018 | 6min

BELA CRIATIVA
A série acompanha uma turminha de amigos que dividem o universo de uma creche. 
Bela e seus companheiros trocam experiências e aprendem sobre o mundo a partir 
dessa vivência, que muitas vezes representa o primeiro espaço social da criança. 

Direção: Rodrigo César, Marcelo Vaz | Brasil – Pernambuco | 2017 | 13min

CHICLETE BALÃO
Quando sua mamãe sai por um instante, Danda aproveita para pegar um chiclete-
balão guardado no armário da cozinha. Depois de fazer uma bola grandona que 
estoura, Danda pega mais gomas para mascar e acaba fazendo uma bola ainda 
maior, que a faz flutuar pela casa como se estivesse num balão.

Direção: Felipe Tadeu | Brasil - São Paulo | 2018 | 1min

+6ANOS
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PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL

 HISTÓRIAS CURTAS
Duração Total: 77min

VIDA EM PLUTÃO
O avô de Augusto se encontra doente em um hospital e o menino não sabe 
o que fazer para ajudá-lo. Certo dia Augusto descobre que não existem 
registros de pessoas doentes em plutão e decide fazer tudo que está ao 
seu alcance para salvar o seu avô.
Direção: André Luis Ruff  Anschau | Brasil - Rio Grande do Sul | 2017 | 11min

PARECIDO E DIFERENTE
Malu e Luma são gêmeas, mas não são iguais. Filhas de um mestre de fandango 
e uma atriz, as meninas vivem cercadas pela cultura caiçara, do Paraná. Elas 
tocam, dançam e aprendem com a vó Aliete um jeito novo de fazer música: 
tocando colher! Todo mundo é um pouco parecido e um pouco diferente entre 
si. Ainda bem.

Direção: Felipe Diniz, Karine Emerich | Brasil - Rio Grande do Sul | 2017 | 13min

COMO FAZER UM PIÃO
Em Balaio, uma aldeia indígena em Desana/Tucano do Alto Rio Negro (AM), 
crianças fabricam seus próprios brinquedos. Edernilton, um menino de 
11 anos, ensina como fazer pião a partir de sementes e galhos de madeira 
que encontra na mata ao redor de sua casa. Mostra ainda com graça como 
disputam e cantam esses piões.

Direção: Rita de Cácia Oenning da Silva | Brasil - Santa Catarina | 2016 | 4min

+8ANOS
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PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL

 HISTÓRIAS CURTAS
Duração Total: 77min

CLANDESTINO
Tereza é uma garota comum, com uma imaginação nada comum. 
No caminho para encontrar sua mãe e entregar uma encomenda 
muito preciosa, sua imaginação corre livre pelas paisagens do 
interior, enquanto ela vai viver aventuras ao lado de sua avó.

Direção: Baruch Blumberg | Brasil – Sergipe | 2017 | 24min

PAPAGAIO VERDE
Existem momentos em que a liberdade do papagaio é vista de múltiplas 
formas. Curta produzido na Ocupação Esperança, que faz parte das 
ocupações da Izidora, região metropolitana de Belo Horizonte, como 
resultado da OPALA - Oficina de Produção e Alfabetização Audiovisual.

Direção: Anderson Lima | Brasil - Minas Gerais | 2017 | 8min

CADARÇO
Cadarço é uma invenção complicadíssima que só serve para 
atrapalhar a vida de Zeca.

Direção: Eduardo Mattos | Brasil - São Paulo | 2017 | 17min

+8ANOS
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PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL

MOSTRA TEEN
Duração Total: 75min

MENINA SETA
Natalia tem 17 anos e sonha em ser atriz. Ela vive em Franco da Rocha, zona 
metropolitana de São Paulo, e viaja de trem todos os dias para trabalhar 
como menina-seta divulgando condomínios de luxo em semáforos. Ela 
segue sua rotina misturando realidade e imaginação, enquanto espera a 
resposta do seu primeiro teste de teatro.
Direção: Camila Tarifa | Brasil - São Paulo | 2017 | 20min

ÒRUN ÀIYÉ - A CRIAÇÃO DO MUNDO
Òrun Àiyé mostra a trajetória de Oxalá (Carlinhos Brown) em sua missão para 

criar o Mundo.

Direção: Jamile Coelho, Cintia Maria | Brasil – Bahia | 2015 | 12min

GESTOS
Anna trabalha em uma livraria. Lucas de repente se vê muito interessado em 
livros. Uma comédia romântica em que Chaplin encontra a Nouvelle Vague.

Direção: Júlia Cazarré, Alberto Goldim | Brasil - Rio Grande do Sul 
| 2017 | 11min

+10ANOS
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PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL

MOSTRA TEEN
Duração Total: 75min

O MALABARISTA
Documentário em animação sobre o cotidiano dos malabaristas 
de rua, que colorem a rotina monótona das grandes cidades.

Direção: Iuri Moreno | Brasil – Goiás | 2018 | 11min

CASCUDOS
Ninguém pode com os moleques da Vila Ideal!!!

Direção: Igor Barradas | Brasil - Rio de Janeiro | 2018 | 18min

8 PATAS
Ao receber uma visita inesperada, Beatriz se vê dentro de seu pior 
pesadelo. A aparição de uma pequena aranha transforma o conforto 
de seu lar em uma sucessão de desventuras, nas quais o maior perigo 
a enfrentar é o seu próprio medo.

Direção: Fabrício Rabachim, Gabriel Barbosa, Pietro Nicolodi 
| Brasil - São Paulo | 2017 | 3min

+10ANOS
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PROGRAMA CURTAS INTERNACIONAIS

UMA HISTÓRIA CURTA
ONE SHORT HISTORY

Uma história simples, mas diferente sobre um dragãozinho 
vermelho e barrigudo. Ele pode até ser meio assustador, 
mas é muito engraçado.
Direção: Barbara Domuschieva | Bulgária | 2015 |3min

MUITO ESTRANHO
TWO TOO ODD

Uma mala e bolhas de sabão gigantes. Surge a amizade e um 
show desse encontro, que é estranho, sim, mas muito legal 
de se ver.
Direção: Dave Lojek | Áustria, Alemanha | 2012 | 5min

Duração Total: 57min

PEQUENOS QUE NEM VOCÊ

O JARDIM
BAHCE

Quando uma menina criada na natureza tem de crescer na cidade 
grande, o choque é inevitável. Para se adaptar, é preciso esquecer. 
Mas como esquecer?

Direção: Idil Ar Uçaner | Turquia | 2016 | 7min

+4
ANOS

Seleção de curtas-metragens internacionais para os bem pequenininhos.
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PEQUENOS QUE NEM VOCÊ

JOÃO E A NUVEM
JUAN Y LA NUBE

João é uma criança só, que tem uma nuvenzinha 
companheira, que também não tinha nenhum amigo no 
céu. Eles são inseparáveis, até que João cresce e se 
perde no cinza do mundo adulto.
Direção: Giovanni Maccelli | Espanha | 2016 | 15min

MIRIAM NA BEIRA DO LAGO
MIRIAM JÄRVE ÄÄRES

A família vai acampar e é tudo muito divertido. Mas a 
galinha de estimação de Miriam não se diverte tanto 
assim...

Direção: Riho Unt, Sergei Kibus | Estônia | 2017 | 5min

O CORVO BRANCO
HITE CROW

Não é fácil ser diferente. E um corvo branco é bem diferente. Mas 
quem disse que ser diferente é ser pior? Geralmente, o diferente 
faz toda a diferença. 

Direção: Miran Miošić | Croácia | 2018 | 9min

+4ANOS

PROGRAMA CURTAS INTERNACIONAIS
Duração Total: 57min Seleção de curtas-metragens internacionais para os bem pequenininhos.
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PEQUENOS QUE NEM VOCÊ
+4ANOS

GOTAS
DRABERNE

Gotas que são como gente. E como a gente, tentam 
sobreviver. Mesmo que seja se reinventando e virando 
outras coisas, que são gente, ainda que tenham outras 
formas.

Direção: Karsten Kjærulf-Hoop, Sarah Joy Jungen 
| Dinamarca | 2017 | 5min

A NOITE TIRA FOLGA 
MR. NIGHT HAS A DAY OFF

A Noite resolve tirar folga e sai para ver o dia. Ela sai por 
aí mudando tudo o que encontra. Por que a noite está 
mudando o dia? Bem, quando você não gosta de algo, 
você muda.

Direção: Ignas Meilunas | Lituânia | 2016 | 2min

PESCADOR
LYSTFISKEREN

Quando o amor chega, uma viagem de sonho acontece. Um sonho 
sobre um homem, um barco e o peixe que ele ama. Então, tudo 
fica diferente. Mesmice nunca mais!

Direção: Sara Aunbirk | Dinamarca | 2018 | 6min

PROGRAMA CURTAS INTERNACIONAIS
Duração Total: 57min Seleção de curtas-metragens internacionais para os bem pequenininhos.
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PROGRAMA CURTAS INTERNACIONAIS

8X ANIMAÇÃO

Duração Total: 65min     Seleção de curtas-metragens internacionais em animação.

+8
ANOS

CÉU DE ARIANE
ARIANE’S SKY

Ariane está convencida do impacto iminente de um 
asteroide com o planeta Terra, mas sem o apoio de seu 
chefe, ela decide tentar salvar o mundo sozinha. Será que 
ela pode mesmo fazer isso sozinha?

Direção: Amer Abou-Rizk, Dorian Bougard, Quentin 
Delobel, Victor Jeanneret, Florian Mignet, Titouan 
Rumeur, Andreia Santos Silva, Roy Tarriaffe | Canadá  
| 2017 | 4min

UMA FLORESTA MUITO ESCURA
DARK DARK WOODS

Quem diz que quer levar uma vida de princesa, não sabe 
como é... A princesa Maria sabe e não aguenta mais todas 
aquelas lições, responsabilidades e deveres. Sua vida é um 
pesadelo, onde uma aventura numa floresta muito escura 
e cheia de monstros pode ser o mais divertido. Pobre 
princesinha!

Direção: Emile Gignoux | Dinamarca | 2017 | 6min

EM PRINCÍPIO
A PRIORI

Albert, um jovem bibliotecário, descobre que um morcego está 
vivendo em sua querida biblioteca. Temendo por seus amados 
livros, ele decide se livrar dele. Mal sabe ele que Eugénie, o 
morcego, serve para proteger a biblioteca contra o os cupins que 
querem comer os livros...

Direção: Maïté Schmitt | Alemanha | 2017 | 6min
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PROGRAMA CURTAS INTERNACIONAIS

8X ANIMAÇÃO

O REI DA SELVA
THE APE MAN

Um homem baixinho e fraco vive no último andar de um 
arranha-céu. Durante o dia, ele é um lixeiro, mas à noite, 
ele assiste aos filmes do Tarzan e sonha em sua selva no 
telhado. Um dia, quando ele ouve as agressões de seu 
vizinho, ele procura o Tarzan escondido em seu interior 
para resgatar sua vizinha Jane.

Direção: Pieter Vandenabeele | Bélgica | 2017 | 11min

PIPOPCA
PALOMITAS

Marley é uma pipoca presa em uma vitrine da pipoqueira 
de um antigo cinema. Seu único sonho é assistir a um 
filme de tela grande. Mas primeiro ele tem que escapar 
daquela gaiola de cristal.

Direção: Sergi Vizcaíno | Espanha | 2018 | 10min

FRUTOS DO CÉU
PLODY MRAKU

Em uma clareira cercada por bosques escuros, vive um bando de 
pequenos animais. Sua única comida são estranhas sementes cor 
de laranja que se transformam em grandes frutas brilhantes assim 
que tocam o solo. Os animaizinhos  têm medo de se aventurar na 
floresta assustadora, mas um deles resolve desafiar a proibição.

Direção: Katerina Karhánková | República Checa | 2017 | 10min

+8ANOS

Duração Total: 65min     Seleção de curtas-metragens internacionais em animação.
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PROGRAMA CURTAS INTERNACIONAIS

8X ANIMAÇÃO

ETNOFOBIA
ETHNOPHOBIA

Sobrevivência, choque e simbiose caminham lado a lado; 
tudo acompanhado por explosões de alegria e dor como 
resultado da necessidade interna do homem de encontrar 
e exagerar as diferenças quando as semelhanças são 
obviamente maiores.

Direção: Joan Zhonga | Albânia, Grécia | 2016 | 14min

Duração Total: 65min     Seleção de curtas-metragens internacionais em animação.

+8
ANOS
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ABAIXO O BOM VELHINHO
VS SANTA

Na véspera de Natal, a menininha aguarda esperançosa 
em um enorme apartamento. Finalmente, Papai Noel 
chega trazendo o seu presente. No entanto, o presente 
que a menina quer não é exatamente aquele que o 
Papai Noel trouxe.

Direção: Raúl Colomer, Aitor Herrero 
| Espanha | 2017 | 4min





Em parceria com o Anima Mundi, o FICI traz uma seleção 
especial de curtas-metragens para as crianças. São 
filmes de todos os cantos do mundo sobre diversos temas, 
cuidadosamente escolhidos pela produção do evento.

ANIMA MUNDI PARA CRIANÇASDuração Total: 77min

ONÇA PINTADA
Onça Pintada, quem foi que te pintou? Videoclipe do DVD “Zoró dos 
Bichos Esquisitos”, de Zeca Baleiro. 

Direção: Marco Farias | Brasil | 2015 | 2min

UM CONTO EM CADA PONTO 
- A PRINCESA ENCANTADA
Toda vez que o professor Martim e seu cachorrinho Saci recebem 
um desenho enviado por uma criança, Martim o cola num livro 
mágico para que a menina Alice conte uma história. Neste episódio, 
Alice contará a lenda “A Princesa e o Cordão”.

Direção: Telmo Carvalho | Brasil | 2017 | 5min

MANOLO
Manolo é um boneco de papel criado por Alice, 
diretora de filmes de animação. Ele decide viver 
alegremente sua própria aventura cinematográfica 
na floresta...

Direção: Abel Ringot | Bélgica, França | 2017 | 12min

+8
ANOS
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ANIMA MUNDI PARA CRIANÇASDuração Total: 77min

KOYA E CADERNO VOADOR
KOYAA - FLYING WORKBOOK

Parece impossível fazer o dever naquele caderno. Mas Koya 
é muito esperto e acaba dando um jeito.

Direção: Kolja Saksida | Eslovênia, Croácia | 2017 | 3min

DUBAK
Um filme alegre sobre o rigoroso inverno russo.

Direção: Anna Kritskaya | Rússia | 2017 | 7min

A CAIXA
THE BOX

Um velho acaba domando o rato do qual ele queria se livrar.

Direção: Eliott Belrose, Carole Favier, Loïcia Lagillier, Aloïs Mathé, 
Juliette Perrey, Joran Rivet | França | 2017 | 7min
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ANIMA MUNDI PARA CRIANÇASDuração Total: 77min

FORMIGAS
AMEISE

As formigam trabalham juntas em perfeita harmonia. Mas tem uma delas 
que está fazendo tudo diferente.

Direção: Julia Ocker | Alemanha | 2017 | 4min

BADABOO: O PASSEIO DE BARCO
BADABOO: THE BOAT TRIP

Baba, Dada e Boo são três amigos adoráveis e coloridos com impressionantes 
superpoderes criativos. Ao moldar e colorir o mundo, eles reinventam 
eternamente seus universos e vivem as mais fantásticas aventuras.

Direção: Glenn D’Hondt | Bélgica | 2017 | 7min

VIVA OS MOSQUETEIROS!
VIVAT MUSKETEERS! 

O mundo está à beira do abismo, não há esperança. Mas homens sérios 
surgem neste momento, heróis sem medo, os verdadeiros mosqueteiros. 

Direção: Anton Diyakov | França | 2017 | 6min

DOIS BALÕES
TWO BALLOONS

Dois viajantes retornam a um lugar crivado de estrelas e nuvens onde o 
amor é o começo de tudo.

Direção: Mark C. Smith | Estados Unidos |2017| 9min

+8
ANOS
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CURTAS SUÍÇOS 
FIFF - FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FRIBOURG Duração Total: 50min

O PÁSSARO E O ESQUILO
DER KLEINE VOGEL UND DIE RAUPE

Bem no alto de uma árvore, o passarinho ama e alimenta as folhas verdes 
de sua casa. De repente, uma lagarta faminta sai para comer as folhas. O 
pequeno pássaro consegue afastar a comilona, mas outros perigos estão 
bem perto...

Direção: Lena von Döhren | Suíça | 2015 | 5min

+6
ANOS

CROACK!
KUAP

Alguma coisa aconteceu e aquele girino não conseguiu virar sapo. Mas 
muitas coisas vão acontecer no lago até que o ano passe e a primavera 
chegue novamente. Uma pequena história sobre crescer.

Direção: Nils Hedinger | Suíça | 2018 | 8min

AS CORES DO CUCO
COUCOULEURS

Em uma grande floresta, cada pássaro tem a sua cor e todos encontram 
seu lugar em uma árvore da mesma cor. Mas o que acontece quando um 
pássaro tem duas cores?

Direção: Oana Lacroix | Suíça | 2018 | 7min
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Os olhares cinematográficos se cruzam e se admiram. O encontro do cinema brasileiro com o cinema da Suíça 
começou em março deste ano, quando cinco finalistas do Prêmio Brasil de Cinema Infantil foram exibidos para as 
crianças de lá no FIFF - Festival Internacional de Filmes de Fribourg. Agora é a vez de as crianças daqui receberem 
no FICI uma mostra da filmografia suíça em uma sessão muito especial. Sete magníficas animações com diferentes 
estilos e temáticas, que serão apresentadas e recebidas com muito prazer. Os olhares apaixonados garantem que 
esse namoro ainda vai longe! 



CURTAS SUÍÇOS
FIFF - FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FRIBOURG Duração Total: 50min

O CAMINHO DO PENSAR
CHEMIN FAISANT

Acompanhando um pensador solitário, as pinturas se transformam e 
interagem seguindo o princípio das bonecas russas, enquanto diversas 
reflexões são suscitadas.

Direção: Georges Schwizgebel | Suíça | 2012 | 4min

UM FESTIVAL DE VENTO
VENT DE FÊTE 

Em uma pequena aldeia suíça, uma grande festa está sendo preparada. Os 
voluntários estão agitados e os primeiros músicos começam a chegar. O 
festival de bandas está prestes a começar.

Direção: Marjolaine Perreten | Suíça, França | 2017 | 10min

SINAIS
SIGNALIS

Um filme sobre a rotina de Erwin a doninha e sua dura vida cotidiana.

Direção: Adrian Flückiger | Suíça | 2008 | 5min

+6
ANOS

O PEQUENO HOMEM DE BOLSO
LE PETIT BONHOMME DE POCHE 

Um homenzinho mora em uma mala velha. Mas alguma coisa está atrapalhando a 
sua vida. Tentando saber o que é, ele descobre que nem sempre as coisas pioram 
quando algo inesperado acontece.

Direção: Ana Chubinidze | França, Suíça, Geórgia | 2017 | 8min
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SESSÃO TELECINE 

+4
ANOS

O TOURO FERDINANDO
FERDINAND

O Filme conta a história de um touro gigante com um grande 
coração. Depois de ser confundido com um animal perigoso, ele é 
capturado e arrancado de sua casa. Determinado a voltar para sua 
família, ele se une a uma equipe desajustada para a aventura final. 
Situada na Espanha, esta história prova que ninguém deve julgar 
ninguém pela aparência.

Direção: Carlos Saldanha | Estados Unidos| 2017 | 108min
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SE VOCÊ AINDA NÃO VIUExibição de filmes infantis de grandes distribuidoras lançados nos últimos anos.

+8ANOS

OS INCRÍVEIS 2 - 3D
INCREDIBLES 2

A família de heróis favorita de todos está de volta. Mas, desta 
vez, Helena está em destaque enquanto Beto fica em casa com 
Violeta e Flecha praticando o heroísmo do dia-a-dia. É uma 
transição difícil para todos, que fica ainda pior porque a família 
não conhece os superpoderes do bebê Zezé. Quando um novo 
vilão traça um plano brilhante e perigoso, a família Incrível e 
seu amigo Gelado devem encontrar uma maneira de trabalhar 
juntos novamente - mas é sempre mais fácil dizer do que fazer.

Direção: Brad Bird | Estados Unidos | 2018 | 118min

OS JOVENS TITÃS  
EM AÇÃO NOS CINEMAS
TEEN TITANS GO! TO THE MOVIES 

Os Jovens percebem que os principais super-heróis que 
existem por aí estão estrelando seus próprios filmes – 
quer dizer, todos, exceto os Jovens Titãs! Se ao menos 
eles conseguissem fazer com que o mais badalado diretor 
de Hollywood os notasse... Com algumas ideias malucas 
e uma música no coração, os Jovens Titãs partem para 
Tinsel Town, determinados a realizar seu sonho. Contudo, 
tudo dá errado quando o grupo é enganado por um 
supervilão e seu plano insano para conquistar o planeta. 

Direção: Aaron Horvath, Peter Rida Michail 
| Estados Unidos | 2018 | 93min

+6
ANOS
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AVENTURAS DOS 
BRINQUEDOS
TOYS AND PETS ADVENTURES

Após a exibição do filme, o festival promove um debate entre 
um jornalista convidado e as crianças para debater o filme 
em questão.
As crianças aprendem a escrever na escola e depois não param nunca mais. Muitas pontas de 
lápis gastas e cadernos cheios de palavras vão acompanhá-los durante toda a vida de estudante.

O que elas talvez não saibam é que escrever pode ser uma profissão.

Nesta sessão especial, em que conhecem um jornalista e ficam sabendo como ele prepara as 
matérias para os seus leitores, acontece a descoberta. Em seguida, eles se transformam em 
pequenos jornalistas e vivenciam uma nova experiência de escrita, na qual opiniões e sentimentos 
transmitem informações e fazem refletir. 

Essa vivência da linguagem escrita, que será marcante, e a familiarização com os elementos 
fundamentais na construção de um texto são habilidades que serão conquistadas definitivamente 
e utilizadas por eles durante toda a vida. 

O PEQUENO JORNALISTA

Este filme também será exibido no Programa Internacional. Confira as informações sobre o filme na página 7

+8
ANOS
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FIXIES: AMIGOS SECRETOS
THE FIXIES: TOP SECRET

Aquelas pequenas criaturas vivem secretamente dentro 
de máquinas e dispositivos, garantindo o seu bom 
funcionamento e consertando-os quando necessário. Um 
dia, um dos consertadores é energizado e a coisa sai de 
controle, pois ele passa a destruir em vez de consertar e 
quer revelar o segredo para o mundo. A solução está nas 
mãos do professor Eugenius e do menino Tom Tomas, os 
dois únicos seres humanos no mundo que sabem da sua 
existência.

Direção: Vasiko Bedoshvili, Andrey Kolpin, Ivan Pshonkin | Rússia | 2017 | 76min

Exibição de longa-metragem abordando o universo das ciências seguido 
de debate com profissional da área. Após a sessão, as crianças fazem 
experiências científicas sobre o tema do filme, orientadas por um cientista. 

No dicionário, o significado de curiosidade é: desejo forte de ver, conhecer ou desvendar alguma 
coisa. Também consta como sendo o desejo de aprender ou adquirir conhecimentos.
Ninguém é mais curioso que uma criança e um cientista. E quando eles se juntam para assistir 
a um filme instigante, toda a curiosidade do mundo se faz presente. Crianças perguntam e 
cientistas respondem. Cientistas perguntam, crianças respondem. E, muitas vezes, ainda saem 
do cinema curiosos e querendo saber mais.
O filme deste ano, Fixies: Amigos Secretos é sobre um segredo compartilhado entre um cientista 
e uma criança. Na troca de informações e na interação entre os personagens, há muito o que 
descobrir. Como nesta empolgante sessão especial em que tudo é observado e comentado pelos 
curiosos espectadores. Bendita curiosidade que nos traz tantas inovações e surpresas!

O PEQUENO CIENTISTA

O filme será exibido com áudio original e legendas em português. Confira a programação!

+6
ANOS



Disponibilizar recursos adequados às crianças com deficiências sensoriais é muito mais do que promover 
a exibição de filmes acessíveis. É ampliar nosso público, promovendo a igualdade de condições, a liberdade 
de escolha e o desenvolvimento pleno do ser humano por meio da oportunidade de se relacionar com o 
universo do cinema. 

Para esse público, o termo audiovisual nunca se fazia completo, já que para uns faltava o áudio e para 
outros, o visual.

Nesta sessão, as informações visuais são transmitidas por meio de audiodescrição, um recurso que 
permite ao público com deficiência visual (total ou parcial) ter acesso aos filmes através da descrição dos 
elementos plásticos da obra. Pesquisas demonstram que esse recurso também beneficia espectadores com 
autismo, Síndrome de Down, déficit intelectual, dificuldade de concentração e problemas neurológicos. A 
imagem do som, por sua vez, é transmitida por meio de legendas closed caption e pela janela de LIBRAS, 
que promovem acessibilidade para o público com deficiência auditiva (total ou parcial).

Na certeza de estar acolhendo e respeitando as particularidades de cada indivíduo e promovendo sua 
inclusão através do acesso à cultura, à arte, ao lazer e ao entretenimento, damos as boas-vindas aos novos 
espectadores que chegam para fazer o nosso Festival mais completo e feliz.

SESSÃO ACESSIBILIDADE

+4
ANOS
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O TOURO FERDINANDO
FERDINAND

O filme será exibido com audiodescrição, legenda descritiva e LIBRAS. Confira a programação!

Este filme também será exibido na Sessão Telecine. Confira as informações sobre o filme na página 41
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Um encontro marcado com estudantes 
para ver e discutir cinema.
Como uma borboleta no casulo, o adolescente espera o tempo de virar adulto. E é durante este 
tempo que ele pensa, reflete sobre tudo o que vê e vive formando seus próprios conceitos, 
construindo assim o adulto em que se transformará. 
Este processo na maioria das vezes é solitário, pois é difícil verbalizar tantos sentimentos e 
mutações e nem sempre há alguém disponível para ouvi-lo. Ao exteriorizar suas emoções, o 
adolescente pode reforçar ou reformular suas opiniões e sempre sai dessa troca com novos 
pensamentos. 
A Mostra Novos Jovens é uma dessas raras oportunidades. Do questionamento, da estranheza 
ou da identificação com as situações presentes na narrativa dos filmes, surge um rico debate 
que é sempre gratificante.  

MOSTRA NOVOS JOVENS
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MOSTRA NOVOS JOVENS

CIRCO SIKKE  
- O MISTÉRIO MÍSTICO
SIKKE ET CIRKUS: DET MYSTISKE MYSTERIUM

Os bastidores de um circo, onde o dia a dia pode ser 
muito especial e a vida cheia de emoções, maiores até 
do que se vê no picadeiro. Quem está naquela alegre 
caravana enfrenta dificuldades, tenta resolver um mistério 
e saber o que há por trás de um grande segredo. Tudo 
muito complicado, mas o espetáculo tem que continuar.

Direção: Lotte Svendsen | Dinamarca | 2017 | 74min

EU SOU WILLIAM 
JEG ER WILLIAM

A vida do William não é nada fácil. Com a mãe internada 
em uma clínica psiquiátrica, ele precisa morar com o tio 
Nils, um cara que é até legal, mas tem suas manias e uma 
moral bem duvidosa. Como se fosse pouco, aqueles dois 
meninos muito maus da escola estão o tempo todo atrás 
dele, atormentando. Mas a coisa ainda fica pior, pois o 
tio se mete em uma encrenca séria e William, precisa 
salvá-lo. Ainda bem que existe uma garota chamada 
Viola que é o lado bom da vida complicada do William.

Direção: Jonas Elmer |Dinamarca | 2017 | 86min

+14
ANOS

+14ANOS

+12ANOSAQUELA CANÇÃO
SING SONG

Jasmine, uma menina de 16 anos que vive com o pai, é 
convidada a participar de um concurso de canções no 
Suriname. Esta viagem é uma grande chance, não só de 
cantar a música que compôs com seu amigo Stinj, mas de 
finalmente encontrar a mãe que ela nunca conheceu. Jasmine 
sabe que está arriscando tudo quando viaja, mas nada é mais 
importante naquele momento que a descoberta de suas raízes.

Direção: Mischa Kamp | Holanda, Suriname | 2017 | 96min
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O audiovisual está a cada dia mais presente no nosso cotidiano, seja por meio de filmes,  séries 
ou das novas tecnologias e mídias  que exploram e ultrapassam a fronteira entre diferentes 
linguagens: Realidade virtual, realidade aumentada e games, O Fórum Pensar a Infância propõe 
a reflexão sobre os impactos de nossas produções e narrativas audiovisuais no imaginário e 
na construção das identidades de centenas de meninos e meninas, inseridas nesse contexto, 
sendo constantemente estimuladas numa fase de pleno desenvolvimento de suas habilidades 
e inteligências. Entendendo a responsabilidade que nós, criadores e realizadores de conteúdo, 
temos enquanto disseminadores de códigos, exemplos, representatividade e estímulos 
imagéticos, queremos aproximar educadores e criadores para que compartilhem experiências 
sobre a relação entre o ensino e a atual geração de crianças e jovens que já nasce em meio a  
diferentes narrativas de imagens .
 
O Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI) - maior vitrine do audiovisual direcionado ao 
público infantil no Brasil – chega a sua 16ª edição com uma semana repleta de atividades. De 21 
a 30 de setembro o CineSesc receberá uma mostra especial com grandes filmes da edição 2018. 
Nos dias 01 e 02 de outubro, realizaremos também a 10ª edição do Fórum Pensar a Infância, 
no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo, promovendo uma série de encontros 
e debates, dando a oportunidade ao público de acompanhar o desenvolvimento da discussão 
sobre a relação das crianças com o universo audiovisual.

Convidamos vocês para pensarmos juntos!

FÓRUM PENSAR A INFÂNCIA 
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Ao integrar Artes Visuais ao componente Arte, a nova Base Nacional Comum Curricular do Ministério da 
Educação sinaliza e reforça a importância da utilização de criações artísticas nas estratégias de ensino.

Além disso, o documento aponta para as vantagens de organizar o planejamento do trabalho pedagógico 
por meio de Unidades Temáticas, a fim de “contemplar uma gama maior de objetos de conhecimento e se 
relacionar a um grande número de habilidades que expressam as aprendizagens essenciais que devem ser 
asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares”.

O FICI recebe com especial contentamento essas inovações, uma vez que elas estão inteiramente de 
acordo com a filosofia que norteia a nossa Tela na Sala de Aula. 

Iniciado em 2004, o projeto, além de levar milhares de estudantes ao cinema, oferece os Cadernos 
Pedagógicos, nos quais cada filme se torna uma Unidade Temática com inúmeras sugestões de atividades 
relacionadas aos componentes curriculares de cada segmento escolar.
Seguimos, então, com a grande satisfação de saber que escola e cinema podem caminhar juntos e oferecer 
a possibilidade de aulas tão dinâmicas e divertidas quanto uma boa sessão de cinema. 

A TELA NA SALA DE AULA
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