
 
 
 

PROGRAMAÇÃO 
 
 
SPCINE ROBERTO SANTOS 
 
24.08, às 15h00 – Programa Infantil  1 
25.08, às 15h00 – Programa Infantil  2 
26.08, às 15h00 – Programa Infantil  1 
27.08, às 14h00 – Programa Infantil  2 
29.08, às 15h00 – Programa Infantil  1 
 
 
SPCINE CIDADE TIRADENTES 
 
24.08, às 15h30 – Programa Infantil  1 
25.08, às 15h30 – Programa Infantil  2 
26.08, às 15h30 – Programa Infantil  1 
27.08, às 14h30 – Programa Infantil  2 
 
 

FICHAS TÉCNICAS E SINOPSES 

PROGRAMA INFANTIL 1: 

Caminho de água para um peixe 
França, ficção, 8’ | Exibição em bluray 
Direção: Mercedes Marro 
Em uma noite estrelada, em um bairro pobre da América Latina, Oscar é 
despertado por uma rajada repentina de vento. De sua janela ele vê um 
pequeno peixinho se debatendo em uma poça de água suja. 
  
Brinquedo novo 
Brasil, animação, 7’  | Exibição em bluray 
Direção: Rogerio Boechat 
Em um dia chato, um bebê recebe de sua mãe um ursinho de pelúcia. Ao longo 
do tempo, ele se transforma em um objeto tedioso. Ele carrega o urso, triste, 
até que o destino o surpreende. 
  



A câmera de João 
Brasil, ficção, 22’  | Exibição em bluray 
Direção: Tothi Cardoso 
Uma faixa de luz passa por uma pequena perfuração, e se faz imagem. João 
descobriu que fotografias são heranças. 
  
A cartola mágica 
Brasil, animação, 1’  | Exibição em bluray 
Direção: Christyan Ritse 
Uma cartola viva em disparada e muito riso. Um eletrizante pixilation criado 
com crianças da comunidade Resex do Rio Ouro Preto, na Amazônia, fronteira 
do Brasil com a Bolívia. 
  
O passarinho e a lagarta 
Suíça, animação, 5’ 
Direção: Lena von Döhren 
É verão. No alto de um plátano, o passarinho cuida e nutre as folhas verdes de 
sua casa. De repente, uma lagarta faminta começa a comê-las. Disposto a 
espantar a glutona, o passarinho dá início a uma aventura. 
  
Manolo 
França/Bélgica, animação, 12’ 
Direção: Abel Ringot 
Manolo é fantoche de papel, criado por Alice, diretora de filmes de animação. 
Ele decide viver alegremente sua própria aventura cinematográfica na floresta. 
 
  
PROGRAMA INFANTIL 2: 
  
Caçadores de Saci 
Brasil, ficção, 13’  | Exibição em bluray 
Direção: Sofia Pedreira Federico 
A chácara da pacata família de Onofre vem sendo assombrada por um saci. 
Para resgatar a tranquilidade da casa, Onofre resolve contratar os serviços de 
Valdevino, o maior caçador de sacis do sertão. 
 
Folia dos Mortos 
Brasil, ficção  | Exibição em bluray 
Direção coletiva 
Uma bisbilhoteira acaba encontrando o que não queria! Vídeo realizado por 
crianças e adolescentes participantes da oficina audiovisual Filmação de 
Estórias (Pirenópolis-GO). 
  
À meia noite levantarei do túmulo 
Brasil, ficção  | Exibição em bluray 
Direção coletiva 
Um cemitério onde os fantasmas se divertem pra valer! Realizado por crianças 
da cidade de Guaraci (SP). 
  
Médico de monstro 



Brasil, ficção, 11’  | Exibição em bluray 
Direção: Gustavo Teixeira 
Dudu já escolheu sua futura profissão, agora terá que enfrentar seus medos 
para se tornar um médico de monstros. 
  
Juro que vi: O Curupira 
Brasil, ficção, 11’  | Exibição em bluray 
Direção: Humberto Avelar 
Essa história aconteceu numa noite de lua cheia no coração da floresta. 
Algumas pessoas dizem que é lenda, superstição do povo da roça. Outras 
dizem que não, que essa história aconteceu! 
 


