
 

 

 

 

INDIEKIT 

 

O IndieJúnior está quase a chegar!  

 

Estamos ansiosos por vos receber e queremos ter a certeza que está tudo a postos, por isso 

a equipa IndieJúnior preparou o super IndieKit para os nossos mini espectadores!  

Este kit desvenda alguma da magia que poderão viver no IndieJúnior e também pequenas 

instruções que irão com certeza ajudar-nos a tornar esta experiência ainda mais fantástica. 

 

O IndieKit tem: 

 Programação da sessão com as sinopses de cada filme; 

 Boletim de voto e instruções para votar; 

 Instruções para a chegada e acolhimento das escolas; 

 Placa para identificação da escola (no ficheiro anexo). 

 

 



 

 

Sessão Pré-escolar 
 
 
Tempo para Pensar/ Time to Think 
Alunos 6º ano do Colégio Pedro Arrupe, Portugal, 
anim., 2015, 6’ 
 

Esta é a história de um rei que compreendeu 
que uma vida ocupada nem sempre é uma 
vida que valha a pena viver. E porque todas as 
coisas levam o seu tempo… ele decidiu dar 
tempo ao tempo. 
 
Porta Perra/ Unhinged 
Tom Claufield, Irlanda, anim., 2015, 3’ 
 

A dobradiça estridente recebe o óleo. Mas 
quando o guincho escapa, o óleo vai 
certamente apanhá-lo! 
 
Miriam e o Cão Perdido/ Miriam’s stray dog 
Andres Tenussar, Estónia, anim, 2015, 5’ 
 

Miriam e a sua família estão a fazer um 
boneco de neve. Há um cão vadio a observá-
los e que claramente gosta muito do boneco 
de neve. O cão não sai dali, apesar de fazer 
muito frio. 
 
O Príncipe Ki-ki-do: o Balão/ Prince Ki-ki-do: 
The Ballon 
Grega Mastnak, Eslovénia, anim., 2015, 5’ 
 

A manhã desponta na floresta e o Príncipe Ki-
Ki-Do toma o seu chá matinal. Um caçador 
que voa num balão vermelho prepara 
armadilhas contendo iscos doces, irresistíveis 
para os animais selvagens. Após a caçada, o 
caçador junta os animais enjaulados e parte 
no seu balão, os animais gritam de desespero. 
Ao ouvi-los, o Príncipe Ki-Ki-Do larga o seu 
jornal de imediato e tem início uma 
verdadeira batalha nos ares... 
 
 

Novembro/ November 
Marjolaine Perreten, França, anim., 2015, 4’ 
 

O Outono chega às margens de um riacho. 
Uma série de pequenosanimais ocupam-se 
com a preparação para o longo Inverno que 
se avizinha. 
 
A Lei do Mais Forte/ La Loi Du Plus Fort 
Pascal Hecquet, França/ Bélgica, anim., 2015, 6’ 
 

Um macaquinho esforça-se por apanhar uma 
banana enorme. Um macaco maior já pôs os 
olhos nela, mas um macaco ainda maior 
aparece e leva-a. O macaquinho arranja uma 
maneira de ficar com a maior parte da 
banana, mas isso tem os seus riscos! 
 
O Passarinho/ Ptichka 
Yekaterina Fillipova, Rússia, anim., 2015, 3’ 
 

Uma vez, um passarinho encontrou um 
hipopótamo. Tornaram-se amigos e 
construíram uma bela casa em conjunto. 
 
Os Pinguins Gananciosos/ Pipopingviini 
Leevi Lemmetty, Finlândia, anim., 2015, 7’ 
 

Num dia de sol na Antártida, um pequeno 
pinguim pescador apanha um peixe para os 
seus amigos. Como sempre, eles ficam 
impacientes por mais. Entretanto, chega um 
simpático vendedor. Impressionados com a 
sua auto-confiança e a sua gravata em forma 
de peixe, os pinguins seguem-no, deixando 
sozinho o pinguim pescador. Não passa muito 
tempo até o grupo regressar, trazendo uma 
enorme e ruidosa máquina de pesca. A coisa 
tem tudo para não acabar bem... 
 
Um dia no Zoo/ Zoo Story 
Veronika Zacharová, Rep. Checa, anim., 2015, 4’ 
 

Um conto sobre uma miúda curiosa, que 
passeia com a mãe no jardim zoológico. Que 
plano irá ela engendrar quando conhece um 
gorila solitário e a mãe está demasiado 
ocupada a fazer chamadas de negócios? 



 

 

Boletim de Voto 
 

A opinião do nosso público é muito importante! Só assim conseguimos criar um fantástico festival 
e, de ano para ano, ver as caras sorridentes de miúdos e graúdos quando entram no mundo 
IndieJúnior. 
 
É também muito importante para os realizadores, aqueles que fazem os filmes, saberem que os 
espectadores gostam do seu trabalho. E podemos gostar tanto que o melhor filme tem direito a 
receber um prémio! 
 

Para esta difícil missão contamos com a vossa ajuda. No 
dia da sessão cada um de vocês irá receber um boletim 
de voto, igual ao da imagem, onde estão todos os 
pequenos filmes que irão ver.  
 
A tarefa é simples: fazer uma cruz, uma bola, ou até 
corações, na carinha que melhor descreve o que vocês 
sentiram ao ver o filme – triste? contente? ou assim 
assim? 
 

Contamos convosco para esta missão! 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

Acolhimento 
 

A Chegada ao Cinema São Jorge 

No dia da sessão, a Equipa IndieJúnior irá receber e fazer o acolhimento de todas as crianças e para 

nos ajudar nesta missão, preparámos no nosso IndieKit uma placa de identificação (em anexo) que 

basta ser impressa e colocada no autocarro. A mesma placa poderá também ser utilizada para 

identificar os passaportes escolares (caso tenham) de cada escola, ou até mesmo de cada turma – 

basta escrever o nome do professor. 

 

A Nossa Sala de Cinema... 

É muito especial! Na chegada ao Cinema São Jorge, as crianças serão encaminhadas para a Sala 

Manoel de Oliveira, onde irá decorrer a sessão, onde os nossos super actores estão já a postos para 

aparecer no grande ecrã! 

 

O Até para o Ano! 

No final da sessão, é o momento que todos aguardavam: poderão votar nos vossos filmes favoritos! 

Há também tempo para comer um lanchinho, ir à casa de banho... o que for preciso! A Equipa 

IndieJúnior estará disponível para ajudar em tudo. 

A Equipa IndieJúniorestará alerta e irá encaminhar as escolas para a saída assim que chegar o 

respectivo autocarro, apoiando novamente na entrada das crianças. 

 

 

Queremos muito que esta seja uma experiência inesquecível e a repetir! 

Ficamos à vossa espera!



 

 

 

 

Entrada e 

saída do 

autocarro 

Oda  

 

Zona de 

espera dos 

autocarros 


