
VÍDEOS

 MEMÓRIAS

Essas animações/curta-metragens são um passeio por 
lembranças, abordam como as memórias se formam.
Sejam memórias afetivas a respeito de uma cidade, da vida ou        
de tantas outras coisas que às vezes até esquecemos.

        Você nunca mais vai esquecer!



VÍDEOS

 

                                             https://youtu.be/476Y0XYHW-w?t=10

Como conseguimos 
lembrar de tantas 

coisas? 

https://youtu.be/476Y0XYHW-w?t=10


VÍDEOS

       

                                             https://youtu.be/FjVL4dBomac?t=11

Salto de memória

https://youtu.be/FjVL4dBomac?t=11


VÍDEOS

   CONTOS COSTURADOS 

    A costura é uma técnica tradicional de contação de histórias manifestada

    de diferentes maneiras ao redor do mundo e ao longo do tempo.

    Veja que interessante essas histórias que foram contadas com costuras.

    Não deixe de assistir  LOST & FOUND (tela 7), foi muito premiado!
 



VÍDEOS

       

                                              https://youtu.be/0Z8kYYOmazE
                                  https://youtu.be/0Z8kYYOmazE

Monstros do 
Lago

https://youtu.be/0Z8kYYOmazE


VÍDEOS

       

                                              

Zootropo 
Bordado

https://youtu.be/KlXPuqPB6X0

https://youtu.be/KlXPuqPB6X0


VÍDEOS

       

                     

                        https://www.youtube.com/watch?v=WBxwX1myxqc&feature=youtu.be

                                            
 

    A Tapeçaria  

https://www.youtube.com/watch?v=WBxwX1myxqc&feature=youtu.be


VÍDEOS

       

                                              

Achados e 
Perdidos

(LOST & FOUND) 
https://youtu.be/JEQZ5Tb-6Ps

https://youtu.be/JEQZ5Tb-6Ps


VÍDEOS

    ARTISTAS

      Entrar em contato desde cedo com a arte  nos  possibilita  aprender  um 

      outro vocabulário: a linguagem visual.

Esses curta-metragens foram inspirados em obras de arte bastante 

reconhecidas. 

      

      São imagens que valem  a pena apreciar !



VÍDEOS

       

 

                                                  https://youtu.be/Iead_RgMzD0

                                              

História da Arte 

em 1 minuto

https://youtu.be/Iead_RgMzD0


VÍDEOS

       

              

                                             https://youtu.be/r6h6Pn8QUuo

                                              

Os recortes de 
Matisse

https://youtu.be/r6h6Pn8QUuo


VÍDEOS

                                                https://youtu.be/vlvDEqzAis4

A Cuca de 
Tarsila do 

Amaral

https://youtu.be/vlvDEqzAis4


VÍDEOS

                                              https://youtu.be/C2htMUoXhCQ

As composições 
de Kandinsky

https://youtu.be/C2htMUoXhCQ


VÍDEOS

                                                      https://youtu.be/oP5_3PXbMDY

Os autorretratos 
de Frida Kahlo

https://youtu.be/oP5_3PXbMDY


VÍDEOS

   HISTÓRIAS INDÍGENAS

    Conhecer outras maneiras de viver ou ver o mundo, amplia nosso 

    universo pessoal e nossa cultura geral. Uma das formas 

    para que isso aconteça, pode ser por meio do contato com 

    histórias de outras culturas. 

   Vamos conhecer algumas histórias indígenas?



VÍDEOS

                                         https://youtu.be/3aSnTTzfR1E

Caminho dos 
gigantes

https://youtu.be/3aSnTTzfR1E


VÍDEOS

                              

                                             https://youtu.be/BFzv0UhHcS0

Pajerama

https://youtu.be/BFzv0UhHcS0


VÍDEOS

https://youtu.be/ZeuVJi9-2tg

                                            

                                            https://youtu.be/ZeuVJi9-2tg

Kalapalo

https://youtu.be/ZeuVJi9-2tg


VÍDEOS
   SONHOS DE ASTRONAUTAS

   Você já parou para imaginar como seria viver como um astronauta,

   no meio de uma imensidão repleta de planetas, estrelas e corpos

   celestes?

   Esses curtas falam sobre  curiosidades  desse  espaço  incalculável 

   que está a nossa volta.

   Vamos viajar no espaço? 



VÍDEOS

                                    

                                                  https://youtu.be/yWd4mzGqQYo

One Small Step

https://youtu.be/yWd4mzGqQYo


VÍDEOS

       

                                       https://youtu.be/tf12Gx6Za30

https://youtu.be/tf12Gx6Za30

                                              

Contact

 

https://youtu.be/tf12Gx6Za30


VÍDEOS

              

                                            https://youtu.be/BVQP9UNNYLM

Of Mice and 
Moon

https://youtu.be/BVQP9UNNYLM


VÍDEOS

   CASAS

    Grandes, pequenas, no campo ou na cidade, abandonadas ou cheias, 

    mas sempre repletas de histórias. Esses curtas foram dedicados a 

    esses lugares que vivemos: nossas casas!

    Pode entrar!!



VÍDEOS

       

                                                  https://youtu.be/jhQ75OV4VRs

                                              

A Casa De 
Pequenos Cubos

https://youtu.be/jhQ75OV4VRs


VÍDEOS

                                               https://youtu.be/TVX7iBkbkoo

Lar, Doce Lar

https://youtu.be/TVX7iBkbkoo


VÍDEOS

           

                                          https://youtu.be/y47-gmGvZhI

Embarcado

https://youtu.be/y47-gmGvZhI

