Programação Pipoca (até 6 anos)
Duração total estimada: aproximadamente 47 min

Lendas animadas - O jabuti e a fruta
2017 | 5 MIN | Língua: Português

Classificação: 6 anos

Direção: Renato Barbieri, Adriana Meirelles

Sinopse: Série que apresenta lendas tradicionais do imaginário brasileiro. O episódio
conta uma história do jabuti, um dos bichos mais pacientes e inteligentes da floresta.
Misturando live-action e animação, a série para o público infantil é apresentada pelo
ator Gabriel Godoy, que “navega” pelo mundo animado contracenando com os
personagens com leveza e humor. A arte de crianças de oito escolas de diferentes
lugares do Brasil ajudaram a contar essas histórias. Prod.: Gaya Filmes.
Bá
2015 | 13 MIN 57s | Língua: Português

Classificação: 6 anos

Direção: Leandro Tadashi

Sinopse : O menino Bruno, de ascendência japonesa, é obrigado a lidar com as
mudanças que ocorrem em sua vida quando a sua “Bá” (de Batchan, avó em japonês)
é trazida para morar em casa, junto com seus pais e irmã. Quais são as mudanças
que acontecem na vida dele e na dinâmica familiar em meio a essa novidade? O filme
retrata essa transição. A aproximação entre avó e neto é mediada pelo cuidado com as
plantas e pela alimentação, preparada com carinho. Prod.: Cigano Filmes.

Amigos - amor no carrossel
2014 | 11 MIN | Língua: Espanhol

Classificação: 6 anos

Direção: Ricardo Achart

Sinopse: Série de animação que conta as aventuras do menino Santi e de seus amigo
imaginário, Elbis Cocho. Eles são grandes amigos, sempre na mesma sintonia. Ao
longo da série, Santi vai crescendo e descobrindo o mundo. Aproxima-se o dia em que
deixará de acreditar em amigos invisíveis. Prod.: Yoquer 3D e Pakapaka.

Guilhermina e Candelário - Quero ser eu

Classificação: 6 anos

2017 | 12 MIN | Língua: Castelhano
Direção: Marcela Rincón González

Sinopse: Guilhermina e Candelário são duas crianças que estão sempre ansiosas
para conhecer a origem de suas raízes, assim como as formas de vida e as
expressões típicas de outras culturas. Nesse episódio, os dois buscam decorações
para seus instrumentos e Guilhermina será alvo de racismo. Graças a seu avô, ela
superará a difícil experiência. Coprod.: Fosfenos Media e Señal Colombia.

Que medo! Aquitã, o indiozinho
2015 | 4 MIN 15 s | Língua: Português

Classificação: 6 anos

Direção: Frata Soares

Sinopse: Aquitã é um indiozinho muito forte e corajoso. Porém quando a noite chega
trazendo a escuridão, Aquitã rapidamente procura abrigo no colo de sua mãe. O
indiozinho, quem diria, morre de medo do escuro! Certo dia, ao observar que o carvão
em brasa se apaga quando cai na poça d’água, concluiu que o mesmo acontecia com
o sol todas as noites, quando ele mergulha no grande rio. Prod.: Multirio - Empresa
Municipal de Multimeios (Rio de Janeiro).

Programação Pipa (até 6 anos)
Duração total da mostra: aproximadamente 59 min
Vamos nessa? - Brincando no quintal
2013 | 15 MIN 26 s | Língua: Espenhol
Direção: Gabriel Stagnaro

Classificação: 6 anos

Sinopse: Série que convida meninos e meninas a brincar, a estimular a imaginação, a
pensar mundos possíveis e impossíveis e a deixar-se levar pelas mais desatinadas
propostas. A série valoriza o direito de brincar, o prazer das brincadeiras e a existência
de tempos e espaços para colocá-las em prática. Coprod.: Boga Bogagna e Pakapaka.

Eric acorde – Marujo da Lua
2016 | 7 MIN 43 s | Língua: Português

Classificação: 6 anos

Direção: Telmo Carvalho

Sinopse: Série de animação povoada por personagens e cenários do universo da
música e dos sonhos. A cada episódio, acompanhamos as aventuras de Eric, um
garoto que possui uma caixinha de música mágica com misteriosos poderes. No
episódio, ele se encontra com o Marujo da Lua e com Pierrot, um terrível vilão que
quer a sua caixinha. Prod.: Tusche Produções.

Macacada
2016 | 4 MIN 6 s | Língua: Português

Classificação: 6 anos

Direção: Thomas Larson

Sinopse: Clipe da canção “Macacada” do grupo de música para crianças “Angudadá”,
feito em técnica stop-motion. Um menino solitário sonha em alçar voos mais altos.
Com a ajuda dos amigos macacos, que vivem no topo das árvores, ele descobre
novas formas de brincar e perceber o mundo. Prod.: Angudadá.
A cor da água
2010 | 5 MIN 32 s | Língua: Espanhol

Classificação: 6 anos

Direção: Lala Severi

Sinopse: Curta de animação no qual Camila e Tomás, dois irmãos, estão com a
banheira de sua casa entupida. Vão pedir ajuda ao seu Umberto, um encanador pouco
convencional. Ele lhes dá uma lição a respeito da importância da água e lhes mostra
sua nova invenção: a cor da água. Prod.: Tournier Animation.

Meia lua e as noites mágicas – O eclipse
2012| 14 MIN 54 s | Língua: Espanhol

Classificação: 6 anos

Direção: Esteban Gaggino

Sinopse: Graças a um encanto, sempre que a princesa Meia Lua acorda seus pais
dormem, e vice-versa. Série de animação que aborda, de modo imaginativo, o mundo
das bruxas, princesas e seres fantásticos dos contos e lendas maravilhosos da cultura
latino-americana. Prod.: Focus Pakapaka.
Que medo - Hugo o monstro
2014| 4 MIN 9 s | Língua: Português

Classificação: 6 anos

Direção: Humberto Avelar

Sinopse: Hugo é um monstro que mora embaixo de uma cama. Porém, ele tem um
problema: não pode assustar ninguém. Na verdade, ele tem medo de uma criatura
desconhecida, maior e mais assustadora, que vive em cima da sua cama. Será que
Hugo vai conseguir enfrentar os seus medos? E, afinal, quem será o terrível monstro
que mora em cima da cama? Prod.: MultiRio - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

Fim da fila
2016| 2 MIN 47 s | Língua: Português

Classificação: 6 anos

Direção: William Côgo

Sinopse: Curta feito em animação que apresenta vários animais brasileiros que estão
dispostos em fila indiana, dia após dia. Conforme passa o tempo, surgem novos
motivos para que os animais sigam em frente, sempre nessa mesma disposição. Nos
segundos finais da produção revela-se o mistério por trás do que há no fim da fila.
Coprod.: Labareda Comunicação e Design.
Ninja
2014| 3 MIN 44 s | Língua: Português

Classificação: 6 anos

Direção: Marcelo Marão

Sinopse: Clipe para a canção “Ninja”, do grupo de música para crianças “Angudadá”.
A imaginação infantil leva aos mais distantes lugares do planeta. Brinque, imagine,
finja que você é como um ninja! Prod.: Angudadá.

Programação Pingue Pongue (até 14 anos)
Duração total da mostra: aproximadamente 58 min

Meninos e reis
2016| 6 MIN | Língua: Português

Classificação: 14 anos

Direção: Gabriela Romeu

Sinopse: Num dos folguedos mais populares do Cariri cearense, o palhaço pinta a
cara de preto, crianças aprendem a jogar espada com destreza e meninas crescem
como rainhas. Mas Maria, a rainha de um dos reinados mais tradicionais da região,
está no último ano de reinado e encara o drama de passar a coroa para a irmã mais
nova, vivendo um verdadeiro rito de passagem. Prod.: Estúdio Veredas
A culpa é do Neymar
2015| 10 MIN 47 s | Língua: Português

Classificação: 14 anos

Direção: João Ademir

Sinopse: Túlio é um menino carioca que vive com seus pais, que passam por uma
situação um tanto complicada no casamento. Um típico garoto suburbano, ele passa a
torcer para o time de Neymar, mas o seu pai não gosta nada disso. Prod.: Boulevard
Filmes.

Um ano novo danado de bom
2014| 18 MIN 16 s | Língua: Português

Classificação: 14 anos

Direção: João Batista Melo

Sinopse: História que se passa no século XIX. Três princesas africanas e sua irmã
bebê foram aprisionadas e levadas para uma terra muito distante. Elas conseguem
escapar de seu captor, mas a pequena não. Alguns anos depois, ela, escravizada,
acha uma maneira de reencontrar-se com a liberdade. Coprod.: João Batista Melo,
D2R Studios.

Caminho dos gigantes
2016| 11 MIN 53 s | Língua: Português

Classificação: 14 anos

Direção: Alois Di Leo

Sinopes: Busca poética pela razão e pelo propósito da vida. A narrativa traz a história
de Oquirá, uma menina indígena de seis anos que vai desafiar o seu destino e buscar

entender o ciclo da vida. O curta explora as forças da natureza e a nossa conexão
com a terra e seus elementos. A música, composta e executada por Tito la Rosa, joga
um papel central na produção. Sinlogo Animation.

Programação Bambolê (até 14 anos)
Duração total da mostra: aproximadamente 54 min
Chatarra
2015| 4 MIN 51 s | Língua: Espanhol

Classificação: 14 anos

Direção: Walter Tournier

Sinopse: Cercado de materiais e peças descartadas, um inventor está sempre atento
às possibilidades que surgem. Em um mundo fantástico e em constante mudança, não
basta só o esmero e a imaginação. Há de saber reinventá-lo, reaproveitando as coisas
por mais de uma vez, até que uma surja nova transformação. Prod.: Tournier
Animation.

Procura-se
2014| 12 MIN 35 s | Língua: Português
Direção: Jéssica Lopes

Classificação: 14 anos

Sinopse: Miguel tem um amigo muito especial: seu avô Bartô. Inseparáveis, os dois
moram na mesma casa e alimentam, dia-a-dia, uma intensa relação de amizade e
parceria. Porém, quando os sintomas do Alzheimer começam a afetar a rotina da casa,
Miguel terá a missão de ajudar seu avô. Prod.: Jéssica Lopes.
O samba daqui
2014| 15 MIN 1 s | Língua: Português

Classificação: 14 anos

Direção: Melina Curi

Sinopse: Descumprindo a promessa que fizeram ao avô, José e os irmãos Aninha e
Léo comem o marisco tirado por eles mesmos da costa. Para que o avô não veja as
conchas, as crianças resolvem escondê-las à noite na praia, quando acabam
descobrindo algo muito misterioso. Produtora Sublime.

Juro que vi – Boto
2004| 12 MIN 47 s | Língua: Português

Classificação: 14 anos

Direção: Humberto Avelar

Sinopese: “Juro que vi” é uma série de curtas-metragens de animação brasileira que
conta as histórias de personagens do folclore brasileiro. Os episódios são feitos com a
participação de alunos da rede municipal de ensino do RJ. “O Boto” conta a história de
amor impossível entre uma mulher que se apaixona por um homem baixinho que, na
verdade, é um boto-cor-de-rosa. Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

Delícias asquerosas – Carrapato mutante
2016| 8 MIN | Língua: Castelhano

Classificação: 14 anos

Direção: Maritza Sánchez

Sinopse: Marta, a rata, e Mirta, a barata, duas meninas amantes da culinária
moderna, apresentam um programa de cozinha infantil no qual receitas
“deliciosamente asquerosas”, são preparadas com ingredientes saudáveis, mas com
nomes de coisas que usualmente não existiriam em uma cozinha convencional.
Enquanto Marta ensaia as suas novas qualidades, Giovanni prepara a receita do dia:
carrapato mutante assado. Coprod.: EchandoGlobos e RTVC - Señal Colombia.
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