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Uma sessão de curtas pode 
ser bem interessante para 
crianças menores. A duração 
menor facilita a compreensão 
já que algumas crianças 
ainda têm uma atenção limitada 
sendo recomendável oferecer 
atividades durante um espaço de 
tempo reduzido. Outra vantagem 
é a quantidade e a variedade de 
narrativas e no caso desta sessão 
específica, ainda enriquecida pela 
diversidade de locais onde os filmes 
foram produzidos.
É uma rara oportunidade de 
conhecer nosso país e suas histórias 
na visão dos cineastas nacionais, 
saindo um pouco da massificação 
oferecida pelos filmes estrangeiros na 
mídia televisiva. Falar de cangaceiros 
e galos cantando é se reconhecer em 
um cinema que fala a nossa língua e 
nem por isso deixa de tocar em pontos comuns 
a todas as crianças como o medo de errar, as 
relações familiares e o sentimento de tristeza. 
O Brasil está na tela e a tela brasileira na sala de 
aula, com uma beleza de imagens e qualidade 
técnica excepcional. Vamos aproveitar a chance

AS HISTÓRIAS: 

1.Josué e o pé de macaxeira 

Ao trocar seu burro por  uma “macaxeira mágica”, 
Josué descobre que não são apenas feijões que 
podem nos levar a uma aventura fantástica.

2. O cangaceiro e o leão 

Pedro acredita que é um leão que foi adotado 

por uma família de humanos. Esta crença lhe dá 
força e coragem para enfrentar os seus grandes 
desafios: um dragão e a lição de casa.

3. A Princesa e o violinista

A Princesa e o Violinista é uma fábula sobre 
o surgimento da tristeza. Pelos olhos de uma 
menina, descobrimos uma bela história enquanto 
ela tenta entender o que a sua mãe está 
sentindo.

4. Uma estrela no quintal 

Clarisse, uma garotinha de 5 anos cheia de 
imaginação, sonha em alcançar a estrela mais 
brilhante. Um dia ela recebe uma surpresa 
especial... vinda do céu. 

5. João, o galo desregulado

Uma história bem-humorada de um galo que 
cantava na hora que bem queria. Baseado em 
fatos reais.

6. Erros

Luiz errava o tempo todo e vivia infeliz achando 
que era o único a errar. Um dia fez um pedido 
e foi atendido. A partir daí, sua história mudou 
completamente.

7. Eu Queria Ser um Monstro  

Tudo o que o menino queria era virar um monstro 
para não ter que tomar banho frio e obedecer a 
tanta regra chata. Entre a bronquite e o boletim, 
acaba descobrindo que em vez de monstro é 
melhor ser outra coisa. 

CURIOSIDADES:
1. Os sete filmes de curta metragem 
apresentados nesta sessão, concorreram ao 
prêmio Brasil de Cinema Infantil promovido pelo 
FICI, na categoria animação.
2. Todos são finalistas escolhidos por um júri de 
especializado e premiados por um júri formado 
por crianças, o público alvo.
3. A sessão é uma amostra do alto nível 
alcançado pelos realizadores, vindos das mais 
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diferentes regiões do país.
4. Além de terem sido premiados no FICI, os 
filmes se destacaram em importantes festivais 
nacionais e internacionais. Josué e o Pé de 
Macaxeira, por exemplo, foi escolhido pelo júri 
popular como o melhor filme de animação em 
brasileira no AnimaMundi. 
5. A Princesa e o Violinista foi produzido 
diretamente pra TV e posteriormente passado 
para o formato de cinema (35mm).
6. João, o Galo Desregulado é baseado em 
poema homônimo escrito por Camila Carrosine 
que também virou um livro infantil ilustrado. 
7. Eu queria ser um Monstro, foi a primeira 
experiência do animador brasileiro Marcelo 
Marão em stop-motion. Ele usou recursos 
interessantes na animação, como por exemplo, 
gel de cabelo para representar a água da piscina.

O QUE DEVE SER 
OBSERVADO:

Quem aparece nos filmes.

Como são os personagens.

Onde ele é passado. 

Por que tudo aconteceu.

Se isso poderia acontecer na vida real.

Como o filme foi feito. 

EDUCAÇÃO INFANTIL
As atividades sugeridas oferecem a possibilidade 
de integração com os Referenciais Curriculares 
Nacionais do Ministério da Educação.
No caso deste filme, consideramos os seguintes 
objetivos relevantes e pertinentes:

Movimento:

• Explorar e utilizar os movimentos de preensão, 
encaixe, lançamento etc., para o uso de objetos 
diversos.
• Manipulação de materiais, objetos e brinquedos 
diversos para aperfeiçoamento de suas 
habilidades manuais.

• Aperfeiçoamento dos gestos relacionados com 
a preensão, o encaixe, o traçado no desenho, 
o lançamento etc., por meio da experimentação 
e utilização de suas habilidades manuais em 
diversas situações cotidianas.

Artes visuais

• Ampliar o conhecimento de mundo que 
possuem, manipulando diferentes objetos e 
materiais, explorando suas características, 
propriedades e possibilidades de manuseio e 
entrando em contato com formas diversas de 
expressão artística;
• Utilizar diversos materiais gráficos e plásticos 
sobre diferentes superfícies para ampliar suas 
possibilidades de expressão e comunicação.
• Interessar-se pelas próprias produções, pelas 
de outras crianças e pelas diversas obras 
artísticas (regionais, nacionais ou internacionais) 
com as quais entrem em contato, ampliando seu 
conhecimento do mundo e da cultura;
• Produzir trabalhos de arte, utilizando 
a linguagem do desenho, da pintura, da 
modelagem, da colagem, da construção, 
desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito 
pelo processo de produção e criação.
• Exploração e manipulação de materiais, 
como lápis e pincéis de diferentes texturas e 
espessuras, brochas, carvão, carimbo etc.; de 
meios, como tintas, água, areia, terra, argila etc.; 
e de variados suportes gráficos, como jornal, 
papel, papelão, parede, chão, caixas, madeiras 
etc.
• Observação e identificação de imagens 
diversas.
• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, 
musical, plástica, oral e escrita) ajustadas 
às diferentes intenções e situações de 
comunicação, de forma a compreender e 
ser compreendido, expressar suas ideias, 
sentimentos, necessidades e desejos e avançar 
no seu processo de construção de significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade 
expressiva;
• Leitura de obras de arte a partir da observação, 
narração,
• descrição e interpretação de imagens e objetos.

• Apreciação das Artes Visuais e estabelecimento 
de correlação com as experiências pessoais.
• Representação figurativa por meio do desenho 
das apreensões
• perceptivas do corpo;

Linguagem Oral e Escrita

• Relato de experiências vividas e narração de 
fatos em sequencia temporal e casual.
• Uso da linguagem Oral para conversar, brincar, 
comunicar e expressar desejos, necessidades 
e opiniões, ideias, preferências e sentimentos e 
relatar suas vivências nas diversas situações de 
interação presentes no cotidiano.
• Conhecimento oral de jogos verbais, como 
trava-linguas, parlendas, adivinhas, quadrinhas, 
poemas e canções.
• Participação em situações que envolvam a 
necessidade de explicar e argumentar
• Interessar-se pela leitura de histórias;
• Familiarizar-se aos poucos com a escrita por 
meio da participação em situações nas quais ela 
se faz necessária e do contato cotidiano com 
livros, revistas, histórias em quadrinhos etc.
• Ampliar gradativamente suas possibilidades 
de comunicação e expressão, interessando-se 
por conhecer vários gêneros orais e escritos 
e participando de diversas situações de 
intercâmbio social nas quais possa contar suas 
vivências, ouvir as de outras pessoas, elaborar e 
responder perguntas;
• Escutar textos lidos, apreciando a leitura feita 
pelo professor;
• Interessar-se por escrever palavras e textos 
ainda que não de forma convencional;
• Elaboração de perguntas e respostas de acordo 
com os diversos contextos de que participa.
• Participação em situações que envolvem a 
necessidade de explicar e argumentar suas 
ideias e pontos de vista;
• Reconto de histórias conhecidas com 
aproximação às características da história 
original no que se refere à descrição de 
personagens, cenários e objetos, com ou sem a 
ajuda do professor.

Natureza e Sociedade

• Conhecimento de modos de ser, viver e 
trabalhar de alguns grupos sociais do presente 
e do passado. Estabelecimento de algumas 
relações simples na comparação de dados;
• Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo 
mundo social e natural, formulando perguntas, 
imaginando soluções para compreendê-
lo, manifestando opiniões próprias sobre os 
acontecimentos, buscando informações e 
confrontando ideias;
• Estabelecer algumas relações entre o modo 
de vida característico de seu grupo social e de 
outros grupos;
• Participação em atividades que envolvam 
histórias, brincadeiras, jogos e canções que 
digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outros grupos;
• Exploração de diferentes objetos, de suas 
propriedades e de relações simples de causa e 
efeito;
• Participação ativa na resolução de problemas;
• Estabelecimento de algumas relações simples 
na comparação de dados;
• Confronto entre suas ideias e as de outras 
crianças;
• Formulação coletiva e individual de conclusões 
e explicações sobre o tema em questão;
• Utilização, com ajuda do professor, de 
diferentes fontes para buscar informações, como 
objetos, fotografias, documentários, relatos de 
pessoas, livros, mapas etc.;
• Conhecimento de locais que guardam 
informações, como bibliotecas, museus etc.;
• Leitura e interpretação de registros, como 
desenhos, fotografias e maquetes;
• Registro das informações, utilizando diferentes 
formas: desenhos, textos orais ditados ao 
professor, comunicação oral registrada em 
gravador etc.
• Participação em atividades que envolvam 
histórias, brincadeiras, jogos e canções que 
digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outras;
• Conhecimento de modos de ser, viver e 
trabalhar de alguns grupos sociais do presente e 
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do passado;
• Valorização do patrimônio cultural do seu grupo 
social e interesse por conhecer diferentes formas 
de expressão cultural.
• Reconhecimento de algumas características de 
objetos produzidos em diferentes épocas e por 
diferentes grupos sociais;
• Os seres vivos Estabelecimento de algumas 
relações entre diferentes espécies
• de seres vivos, suas características e suas 
necessidades vitais;
• Os seres vivos Conhecimento de algumas 
espécies da fauna e da flora brasileira;
• Percepção dos cuidados necessários à 
preservação da vida e do ambiente;
Matemática
• Utilização da contagem oral nas brincadeiras e 
em situações nas quais as crianças reconheçam 
sua necessidade.
• Comunicação de quantidades, utilizando 
a linguagem oral, a notação numérica e/ou 
registros não convencionais.

Música:

• Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros 
diversos, fontes sonoras e produções musicais;
• Brincar com a música, imitar, inventar e 
reproduzir criações musicais.
• Explorar e identificar elementos da música para 
se expressar, interagir com os outros e ampliar 
seu conhecimento do mundo;
• Perceber e expressar sensações, sentimentos 
e pensamentos, por meio de improvisações, 
composições e interpretações musicais.
• Interpretação de músicas e canções diversas.
• Repertório de canções para desenvolver 
memória musical.
• Reconhecimento de elementos musicais 
básicos: frases, partes,

ENSINO FUNDAMENTAL – 1º 
E 2º CICLO

Objetivos relacionados:
As atividades sugeridas oferecem a possibilidade 

de integração com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ministério da Educação.
No caso deste filme, consideramos os seguintes 
objetivos relevantes e pertinentes: 

Língua Portuguesa 

• Utilizar a linguagem oral com eficácia, sabendo 
adequá-la a intenções e situações comunicativas 
que requeiram conversar num grupo, expressar 
sentimentos e opiniões, defender pontos de 
vista, relatar acontecimentos, expor sobre temas 
estudados;
• Fazer a correspondência dos segmentos 
falados com os segmentos escritos da Língua 
Portuguesa.
• Ser capaz de ouvir com atenção os professores 
e colegas e intervir sem fugir do assunto tratado, 
formular e responder a perguntas e manifestar-
se, além de acolher opiniões dos demais 
• Fazer uma exposição oral com ajuda de 
um texto escrito, adequar o discurso ao 
conhecimento prévio de quem o ouve e a 
situações formais de comunicação
• Narrar fatos respeitando a temporalidade e 
registrando as relações de causa e efeito
• Contar histórias já conhecidas, mantendo-se 
próximo ao texto original
• Descrever cenários, objetos e personagens
• Relatar experiências, sentimentos, ideias e 
opiniões de forma clara e ordenada
• Participação em situações de intercâmbio oral 
que requeiram: ouvir com atenção, intervir sem 
sair do assunto tratado, formular e responder 
perguntas, explicar e ouvir explicações, 
manifestar e acolher opiniões, adequar as 
colocações às intervenções precedentes, propor 
temas.
• Manifestação de experiências, sentimentos, 
ideias e opiniões de forma clara e ordenada.
• Narração de fatos considerando a 
temporalidade e a causalidade.
• Busca de informações e consulta a fontes de 
diferentes tipos (jornais, revistas, enciclopédias, 
etc.), com ajuda;
• Manuseio e leitura de livros na classe, na 
biblioteca e, quando possível, empréstimo de 

materiais para leitura em casa (com supervisão 
do professor);
• Respeito aos diferentes modos de falar.

Geografia

• Adquirir uma atitude responsável em relação à 
preservação de natureza
• Utilizar tanto a linguagem oral quanto 
ilustrações para observar e descrever a 
paisagem
• Reconhecer e comparar o papel da sociedade e 
da natureza nas diferentes paisagens urbanas e 
rurais brasileiras
• Valorizar o uso da tecnologia para preservar o 
ambiente e melhorar a qualidade de vida.
• Ter uma atitude responsável com relação ao 
meio ambiente, reivindicando o direito de todos à 
vida em um espaço preservado e saudável.
• Respeitar os modos de vida de diferentes 
grupos sociais; saber como se relacionam com o 
espaço e a paisagem onde vivem.
• Identificar e avaliar as ações dos homens em 
sociedade e suas consequências em diferentes 
espaços e épocas.
História
• Comparar acontecimentos no tempo, tendo 
como referência anterioridade, posterioridade e 
simultaneidade;
• Reconhecer algumas permanências e 
transformações sociais, econômicas e culturais 
nas vivências cotidianas das famílias, da escola e 
da coletividade, no tempo, no mesmo espaço de 
convivência;
• Estabelecer relações entre o presente e o 
passado;
• Identificar as ascendências e descendências 
das pessoas que pertencem à sua localidade, 
quanto à nacionalidade, etnia, língua, religião e 
costumes,

Matemática

• Identificar o uso de tabelas e gráficos para 
facilitar a leitura e interpretação de informações 
e construir formas pessoais de registro para 
comunicar informações coletadas.
• Ampliar os procedimentos de cálculo — mental, 

escrito, exato, aproximado — pelo conhecimento 
de regularidades dos fatos fundamentais, de 
propriedades das operações e pela antecipação 
e verificação de resultados.
• Recolher dados e informações, elaborar formas 
para organizá-los e expressá-los, interpretar 
dados apresentados sob forma de tabelas e 
gráficos e valorizar essa linguagem como forma 
de comunicação.
• Utilizar diferentes registros gráficos — 
desenhos, esquemas, escritas numéricas — 
como recurso para expressar ideias, ajudar 
a descobrir formas de resolução e comunicar 
estratégias e resultados.

Ciências Naturais

• Observar, registrar e comunicar algumas 
semelhanças e diferenças entre diversos 
ambientes, identificando a presença comum 
de água, seres vivos, ar, luz, calor, solo e 
características específicas dos ambientes 
diferentes;
• Estabelecer relações entre características e 
comportamentos dos seres vivos e condições 
do ambiente em que vivem, valorizando a 
diversidade da vida;
• Formular perguntas e suposições sobre o 
assunto em estudo;
• Organizar e registrar informações por meio de 
desenhos, quadros, esquemas, listas e pequenos 
textos, sob orientação do professor;
• Identificar e compreender as relações entre 
solo, água e seres vivos nos fenômenos de 
escoamento da água, erosão e fertilidade dos 
solos, nos ambientes urbano e rural.
• Caracterizar causas e consequências da 
poluição da água, do ar e do solo.
• Valorizar a vida em sua diversidade e a 
preservação dos ambientes.

Arte

• Expressar e saber comunicar-se em artes 
mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou 
coletiva, articulando a percepção, a imaginação, 
a emoção, a sensibilidade e a reflexão ao realizar 
e fruir produções artísticas;
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• Interagir com materiais, instrumentos e 
procedimentos variados em artes (Artes Visuais, 
Dança, Música, Teatro), experimentando-os 
e conhecendo-os de modo a utilizá-los nos 
trabalhos pessoais;
• Observar as relações entre o homem e 
a realidade com interesse e curiosidade, 
exercitando a discussão, indagando, 
argumentando e apreciando arte de modo 
sensível;

Pluralidade Cultural

• Conhecer a diversidade do patrimônio etno-
cultural brasileiro, tendo atitude de respeito 
para com pessoas e grupos que a compõem, 
reconhecendo a diversidade cultural como um 
direito dos povos e dos indivíduos e elemento de 
fortalecimento da democracia;
• Valorizar as diversas culturas presentes na 
constituição do Brasil como nação, reconhecendo 
sua contribuição no processo de constituição da 
identidade brasileira;
• Compreender a desigualdade social como 
um problema de todos e como uma realidade 
passível de mudanças.
• Diferentes formas de interação com o ambiente.

Meio Ambiente

• Conhecer e compreender, de modo integrado 
e sistêmico, as noções básicas relacionadas ao 
meio ambiente;
• Adotar posturas na escola, em casa e em 
sua comunidade que os levem a interações 
construtivas, justas e ambientalmente 
sustentáveis;
• Observar e analisar fatos e situações do 
ponto de vista ambiental, de modo crítico, 
reconhecendo a necessidade e as oportunidades 
de atuar de modo reativo e propositivo para 
garantir um meio ambiente saudável e a boa 
qualidade de vida;
• Perceber, em diversos fenômenos naturais, 
encadeamentos e relações de causa-efeito que 
condicionam a vida no espaço (geográfico) e no 
tempo (histórico), utilizando essa percepção para 
posicionar-se criticamente diante das condições 
ambientais de seu meio;

• Identificar-se como parte integrante da 
natureza, percebendo os processos pessoais 
como elementos fundamentais para uma atuação 
criativa, responsável e respeitosa em relação ao 
meio ambiente.

ATIVIDADES

1.
Faça perguntas para medir a compreensão:
– O que acharam do filme?
– O que mais gostaram?
– E o que não gostaram?
– Quem aparece no filme?
– Qual o personagem favorito? Por quê?
– Como acha que o filme foi feito?

2. 
Pergunte se lembram de todos os filmes que 
assistiram. Relembre o que foi visto no cinema 
lendo as sinopses que estão acima em “As 
histórias” ou exibindo os trailers da internet. 
Depois pergunte qual foi o filme que gostaram 
mais e por quê. Anote as opiniões e a quantidade 
de opiniões favoráveis a cada filme. 
Apresente uma folha com os títulos e a tabulação 
dos resultados.

3.
O primeiro filme, Josué e o Pé de Macaxeira 
faz referência a dois contos infantis: João Pé de 
Feijão (Irmãos Grimm) e A galinha dos Ovos de 
Ouro (Esopo/ La Fontaine). Pergunte se lembram 
da história. Faça uma visita à biblioteca mais 
próxima e procure pelos livros de história. Se 
isto não for possível, proponha uma pesquisa na 
internet e imprima as histórias. Faça um leitura 
para que comparem as versões do livro e do 
filme. O que é igual? O que é diferente?

 

http://www.fnac.pt/A-
Galinha-dos-Ovos-de-Ouro-
Varios/a613090

http://livraria.folha.com.
br/livros/historia-para-
criancas/joao-pe-feijao-
vol-09-1221772.html

http://grupobeloule.
wikispaces.com/file/view/
conto_joao.pe.feijao.pdf

https://books.google.com.br/books 
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4
Comente que o filme Josué e o Pé de Macaxeira, 
podia se tornar Josué e o Pé de Aipim ou Josué 
e o Pé de Mandioca, dependendo do lugar do 
Brasil onde fosse criado. Isso porque as pessoas 
chamam o mesmo vegetal de nomes diferentes 
dependendo da região do país. Mostre uma 
imagem do vegetal e perguntem o que é para 
que percebam a diferença regional. Procure 
lembrar outros exemplos como ou tangerina, 
mexerica, bergamota.

Vídeo: http://noticias.r7.com/domingo-espetacular/videos/
mandioca-aipim-ou-macaxeira-conheca-os-mitos-e-
verdades-sobre-o-alimento-21072014

5.
Pergunte se lembram dos músicos que tocavam 
na casa do gigante. Com eles eram? Pergunte 
se já viram alguma escultura igual a esta em 
algum lugar. Explique que elas são muito comuns 
no nordeste e começaram a ser feitas por um 
escultor chamado Mestre Vitalino. Depois dele 
muitos artesões se inspiraram e fizeram imagens 
semelhantes e é muito comum as pessoas que 
viajam para lá trazerem estas estatuetas de 
lembrança. Perguntem se não gostariam de 
modelar figuras em argila, semelhantes às do 
filme.

http://interagiraquieagora.blogspot.com.br/2012/08/mestre-
vitalino.html 

6.
O segundo filme O cangaceiro e o Leão conta 
a história de um menino que acha que é um 
leão e tem um avô super-herói. Acham que isto 
é verdade ou ele imaginou? Quem gosta de 
imaginar coisas, ou pensar como seria se fosse 
uma pessoa diferente? Como é que a gente 
imagina? Imaginar e sonhar é a mesma coisa? 
Gostaria de fazer um texto a respeito? (No caso 
da Ed. Infantil, um desenho)

7.
O avô do menino adora mostrar como se solta 
pião. Explique que o pião de madeira era um 
brinquedo muito comum antigamente. Peça que 
perguntem às pessoas mais velhas se brincavam 
disso e como era. Se possível leve um pião para 
sala para que tentem brincar. 

http://www.misteriojuvenil.com/forum/viewtopic.php

COMO BRINCAR

São duas as principais formas de brincar com 
o pião. No jogo sem desafios, os participantes 
apenas mostram suas habilidades botando o pião 
para rodar.
Para isso, enrola-se a corda no pião segurando 
uma ponta do barbante e lançando o brinquedo 
no chão. A ação é mais complicada do que 
parece e dificilmente se obtém êxito nas 
primeiras tentativas.
Já os mais experientes exibem o domínio sobre o 
brinquedo colocando o pião para rodar na palma 
da mão ou na unha do dedo e o pegando no 
chão.
No jogo com desafio, os participantes desenham 
um círculo no chão e todos precisam arremessar 
seus piões no centro do círculo. Quem não 
conseguir, deita o seu pião dentro do círculo. 
Os piões deitados são disputados pelos outros 
jogadores que conseguirem atingir o centro do 
círculo.

http://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/
piao/4e4302d13cb3176863000039.html

8.
Pergunte se alguém conhece a música O pião. 
Escreva a letra no quadro de giz e leia. Depois 
cante e ensine a turma a cantar. 

O pião e a música
Uma famosa cantiga de roda foi feita inspirada no 
pião e a sua letra diz assim:
O pião entrou na roda, ó pião
O pião entrou na roda, ó pião
Roda pião, bambeia pião
Roda pião, bambeia pião
Sapateia no terreiro, ó pião!
Sapateia no terreiro, ó pião!
Roda pião, bambeia pião
Roda pião, bambeia pião
Mostra tua figura, ó pião
Mostra tua figura, ó pião
Roda pião, bambeia pião
Roda pião, bambeia pião
Faça uma cortesia, ó pião
Faça uma cortesia, ó pião.
Roda pião, bambeia pião
Roda pião, bambeia pião

http://www.obrasileirinho.com.br/brincar-criancas/
brincadeira-piao/

9.
O menino precisa fazer um trabalho sobre o 
aquecimento global e começa inventando uma 
história sobre um dragão. Ao final o dragão 
explica o que provocou o aquecimento global e 
o que se pode fazer para evitá-lo. Pergunte se 
lembram da explicação: - Foram os humanos que 
construíram muitas fábricas que soltam fumaça 
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e derrubaram muitas árvores. O ar quente fica 
preso na camada de ozônio e volta prá terra 
fazendo aparecer um calorão que ninguém 
aguenta. Ele também diz o que o menino deve 
fazer para proteger a Terra. Pergunte quem 
lembra. Apresente o slide show com mais 
informações sobre o problema

http://slideplayer.com.br/slide/398393/

10.
A Princesa e o Violinista é um filme sobre a 
tristeza. Pergunte o que acham que é a tristeza 
e anote as respostas. Alguém já se sentiu muito 
triste? Quando foi? 
 E depois, a tristeza passou? Lembre que no 
filme a menina diz que a tristeza é um sentimento 
que vai e vem. Gostariam de escrever ou 
desenhar esta situação?

11.
A menina vê que a mãe fica triste quando se 
lembra do pai e conta a lenda de como apareceu 
a tristeza.  Quem sabe contar a história?  
Relembre os fatos e reescreva a historia pedindo 
que façam as ilustrações.

12.
No filme, o violinista toca uma música tão triste 
que ninguém resiste, até os valentes guerreiros e 
os soldados do castelo, quando ouvem choram. 

Quem achou a música bonita? Alguém ficou triste 
por causa dela? Faça uma seleção de músicas 
instrumentais. Toque um trecho de cada música 
e peça que ouçam de olhos fechados. Ao final de 
cada um pergunte como se sentiram ao escutar. 
Alguém gostaria de desenhar enquanto escuta 
uma música? Toque então uma música inteira 
e peça que desenhem o que estão sentindo ao 
ouvir a música. Explique que não precisam fazer 
cenas ou figuras completas, basta apenas fazer 
algumas formas e cores que representam o que 
estão sentindo.

https://www.youtube.com/watch?v=186B2K8vnow 

https://www.youtube.com/watch?v=_JVR9Mmwk9E 

13.
Uma estrela no quintal é um filme sobre uma 
menina que adora ver as estrelas no céu. 
Quem sabe o que são as estrelas? Se houver 
possibilidade planeje uma visita ao planetário da 
cidade, museu de astronomia ou projete vídeos a 
respeito. 

http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/cumulos.htm

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

Vídeo ABC da Astronomia [6] Estrelas: https://www.
youtube.com/watch?v=oAVszrKt4Tw

14.
Ela queria muito alcançar a estrela mais brilhante 
e no dia em que uma luz caiu do céu no seu 

quintal até parecia que ela tinha conseguido. 
Pergunte se lembram o que era aquilo. O que 
caiu do céu foi um inseto chamado vagalume. 
Alguém já viu um? Como foi? Ofereça algumas 
informações sobre este animal.

http://animais.culturamix.com/curiosidades/curiosidades-
sobre-os-vagalumes-que-ninguem-sabe

Videos: https://www.youtube.com/watch?v=Tp0Itfs_ygM

https://www.youtube.com/watch?v=-gJIm1V0Dfc

15.
João, o galo desregulado conta a história de um 
galo diferente. Pergunte se lembram da história e 
relembre. Quem já ouviu um galo cantar? Como 
foi? E quem já ouviu um galo cantar fora de 
hora? Quem sabe imitar o canto do galo? Mostre 
o vídeo e promova um concurso para saber 
quem é o melhor imitador.

https://www.youtube.com/watch?v=aS_j0tAD99Q

16.
Ao final do filme está escrito que a história é 
verdadeira e tem até uma foto do galo.
Mas existem alguns fatos muito estranhos que 
acontecem porque o galo cantava de noite e 
não de manhã. Será que essas coisas poderiam 
realmente acontecer? Quem se lembra que 
coisas eram essas? (Sol brinca com estrelas, 
cai neve na praia, folhas caem e flores nascem, 
chove prá cima etc). Ensine então a música 
Casinha Torta de Maria Mazzeti mostrando 
quantas coisas absolutamente absurdas e 
engraçadas existem na música. Depois peça que 
imaginem coisas assim e desenhem.
https://www.youtube.com/watch?v=0ck024Pj7YA 

17.
 O filme Erros é sobre um menino chamado 
Luis, que vivia errando. Quais eram os erros que 
ele cometia? Alguém também faz essas coisas 
de vez em quando? Por que será que a gente 

erra? Depois o menino pediu prá ver os erros e 
isto não adiantou porque ele só via os erros de 
outras pessoas. Alguém já reparou nos erros dos 
outros? Como foi? Alguém conhece quem nunca 
percebe que também erra e vive falando mal 
dos erros dos outros? Qual o pior erro que eles 
já fizeram? Gostariam de fazer um desenho ou 
texto contando como foi?

18.
 No final do filme, Luis resolveu não dar mais 
tanta importância para os erros. Por que acham 
que isso aconteceu? O que podemos fazer para 
não errar muito? Existe um modo de consertar 
um erro? Pergunte se eles já fizeram algum 
jogo dos 7 erros e ofereça um jogo para que 
descubram onde o desenhista errou ao copiar o 
desenho.

http://blog.cancaonova.com/cantinho/2014/10/09/jogo-dos-
sete-erros-7-erros-para-colorir/

http://lojakaianiblog.com/2014/04/24/jogo-dos-5-erros/

19.
No último filme, porque o menino queria ser 
um monstro? Alguém também já sentiu esta 
vontade?  Quando? Se fossem monstros como 
seriam? O que fariam? Gostariam de responder 
desenhando?

20.
Quando o menino desiste de ser um monstro ele 
resolve querer ser quem? Por quê?
Se eles pudessem ser outra pessoa, quem 
seriam, por quê? Anote as respostas em um 
blocão e no final leia para toda a turma.


