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editorial
As férias que inevitavel-

mente vieram depois das 
férias do Natal, estão a 

acabar… “Que férias!…”, pen-
samos todos nós, mas é a 
realidade que temos. A época 
que vivemos e da qual nunca 
nos iremos esquecer.
Ainda me lembro da telescola 
quando era pequeno e agora 
é um mix, um ano com aulas 
presenciais, telescola, tele-
web via plataformas múltiplas 
de ensino à distância, visitas a 
sites de apoio ao estudo, en-
fim...
Mais um desafio para todos: 
pais, alunos e professores. A 
verdade é que já testámos 
no passado e agora vai ser 
mais fácil, mas é fundamental 
manter a sanidade mental de 
todos. 
Promova reuniões virtuais 
fora da escola dos seus filhos 
com um ou outro amigo ou 
familiar, ajude como nunca os 
seus filhos nas tarefas educa-

tivas, promova a brincadeira 
para além das telas, lembre-se 
de descobrir as coisas boas da 
vida e de agradecer em con-
junto. Eles precisam. Temos 
de encarar com otimismo 
esta nova fase, cujo sucesso, 
em grande medida depende 
mesmo de nós.
Há momentos para tudo e este 
é “do toca a reunir”. Seja uma 
família pequena, seja grande, 
seja em que circunstância for, 
hoje o papel principal é seu. É 
o verdadeiro protagonista da 
sua vida e daqueles que de si 
dependem. E se isto de subir 
a palco não é para todos, a 
verdade é que depois de lá es-
tarmos, temos todos de dar o 
nosso melhor. Respire, ame e 
agradeça. Segredo para maior 
bem-estar. Força, resiliência, 
solidariedade e sempre, mas 
sempre, com um sorriso para 
os mais pequenos que estão 
ao seu lado.

Kit de sobrevivência
As aulas online estão aí e 
quem tem filhos sabe bem que 
isso significa (mais) stress. A 
maior parte de nós está em 
teletrabalho e agora com os 
miúdos a estudar em casa a vida 
vai complicar-se. Mas nada que 
não conseguimos tirar de letra. 
O segredo está no equilíbrio 
e para alcançá-lo há que ter 
uma boa gestão do tempo e 
capacidade de organização, 
sempre sem perder foco na 
divisão de tarefas. O kit de 
sobrevivência para famílias 
em confinamento manda que 
cada um tenha uma área para 
trabalhar/ estudar e que todos 
na família respeitem essa 
zona religiosamente. O kit de 
sobrevivência também exige 
que se mantenham as rotinas 
diárias. O ideal é arranjar 
maneira de ajustar velhos 
hábitos à nova realidade. 
E para que tudo corra às 
mil maravilhas leiam as 
propostas da Happy Kids da 
edição mês do Carnaval e do 
amor. Temos 30 sugestões 
de atividades online que 
ajudam a crescer e a criar um 
mundo em casa. Aproveitem 
ao máximo e cuidem-se que 
a vida lá fora não está para 
brincadeiras.

Das "pseuDo-férias" 

para a "tele-web"

Que haja menos brigas e mais sorrisos nas barrigas!
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Multiplicam-se as atividades virtuais em tempos de confinamento. para 

os mais novos não faltam iniciativas De incentivo à leitura, Proteção 

Da Natureza, Representação e até ciência com experiências científicas 

fáceis de Realizar em casa. fiquem a par das 30 sugestões Online que 

ajudam a crescer e a passar tempo de qualidade em família.

Distantes mas próximos:

sugestões online  
que ajudam a crescer

30 
CAPA
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Clube da natureza

Online (cienciaviva.pt); toda a 
família; grátis
Até voltar a receber pessoas, o 
Pavilhão do Conhecimento 
ensina como se pode transfor-
mar a nossa casa num laborató-
rio. Entre as muitas experiências 
disponíveis no site os miúdos 
aprendem a fazer pasta dos 
dentes, cola e até fabricar um 
avião com elásticos. Da cozinha 
à casa de banho, passando pela 
garagem, nenhuma divisão fica 
de fora: afinal, a ciência está em 
todo o lado!

experiências em casa

Online (zoo.pt); toda a família, grátis
O Jardim Zoológico de Lisboa tem um programa online para fa-
mílias amigas da natureza que inclui atividades para fazer em casa. 
Com recurso a desafios divertidos, o Clube da Natureza decorre 
até outubro, mas apresenta-se já como uma das melhores ativida-
des para participar em tempos de confinamento. O Clube é gratuito 
e para nele participar basta preencherem a ficha de inscrição dispo-
nível no site do Jardim Zoológico.

Online (YouTube); toda a família; grátis
Os sábados ficaram mais coloridos desde que o formador de artis-
tas da Walt Disney, Nelson Ferreira, passou a dar aulas de desenho 
ao vivo para famílias com crianças. As sessões do Fungagá das Ar-
tes são promovidas pelo MNAC – Museu Nacional de Arte Con-
temporânea e podem ser vistas no Youtube. Para participar não 
precisam de ser Às no desenho, basta ter vontade de aprender ane-
xada a alguns lápis de cor e umas folhas de papel.

Curso de desenho

Online (Facebook); toda a família; 
grátis
A editora Livros Horizonte pe-
gou nos melhores livros infantis 
e propôs-se a ler as mais belas 
histórias para crianças. “Há por 
aí alguém igual a mim?” foi a 
primeira de uma série de cinco 
histórias contadas por Maria 
Contalorante, mas há mais, até 
14 de fevereiro, não percam as 
próximas, todos os domingos às 
17h sempre no Facebook da Li-
vros Horizonte.

Hora do conto
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um mergulho no mar

CRIAR EM CASA

Online (Fábrica das Artes do CCB); toda a família; grátis 
Mesmo depois de terminado o ciclo No fundo Portugal é Mar (em 
dezembro passado) a exposição continua disponível em formato 
digital. Criada com base em imagens e vídeos captados por mer-
gulhadores e pelo ROV Luso (um robô telecomandado que desce 
a seis mil metros de profundidade) oferece uma visão única do 
território marítimo português. Para quem não a pôde visitar e para 
quem a visitou e deseja regressar basta clicar no botão para aceder.

Online (museudafarmacia.pt); M/5; grátis
Com o objetivo de manter as crianças entretidas, o Museu da Far-
mácia realiza aos sábados, às 15h, ateliês educativos online, para 
que os mais novos possam realizar experiências científicas. Estas 
atividades são gratuitas e recomendadas a crianças a partir dos cin-
co anos. Serão realizadas em direto a partir do Museu da Farmácia e 
para participar basta proceder à inscrição por e-mail (museudafar-
macia@anf.pt).

Cientistas de palmo e meio

Online (museudamarioneta.pt); 
M/4; 2€ 
O Museu da Marioneta está a 
promover atividades criativas 
com todas componentes neces-
sárias para criar bons momen-
tos. A oficina de construção de 
marionetas com utensílios de 
cozinha está agendada para fe-
vereiro, mas há outras que vale 
a pena participar. Para inscrições 
contactem:museu@museu-
damarioneta.pt.

Oficinas artísticas 

CAPA

online (rosebonbontv.pt); toda a 
família; grátis
Deem largas à imaginação e 
encontrem o artista que há  em 
cada um através dos Ateliês 
Criativos de Crafts, Artes e 
Costura da Rosebonbon.
Perfeito para pais,  filhos, avós, 
amigos, vizinhos, etc. a Rose-
bonbon Tv disponibiliza um 
conjunto de ateliês, em formato 
video (com duração entre 3 a 8 
minutos cada), que assumem o 
objetivo de querer inspirar a criar. 

5 5 

Diversão em casa. Gosto tanto!

Online (Facebook); toda a família; 
grátis
Com Uma Lenda por Dia não 
Sabe o Portugal que Des-
cobria. É este o mote para a 
5ª série de Histórias BLX em 
formato online. Explorar duas 
lendas de cada distrito de 
Portugal (incluindo as regiões 
autónomas), em episódios que 
estarão disponíveis na página 
de Facebook da BLX, a partir 
de 15 de fevereiro, de 2ª a 6ª, 
às 11h.

Lendas de portugal

Online (www.mcdonalds.pt);  toda a família; grátis
Enquanto “restaurante amigo da família”, a marca McDonald’s idea-
lizou uma plataforma para ajudar a criar momentos mais divertidos 
durante confinamento. No espaço Diversão em casa. Gosto Tanto 
encontram conteúdos lúdicos para todas as idades. Estão disponí-
veis histórias infantis, desenhos para colorir, jogos didáticos para 
estimular a criatividade e diversas sugestões de atividades para 
manterem um estilo de vida ativo e em família.

Online (artsandculture.google.com); toda a família; grátis 
Já é possível entrar em mais de 500 museus sem sair de casa. Graças 
à plataforma artsandculture.google.com pode-se fazer passeios 
virtuais por dentro das galerias dos principais museus nacionais e 
estrangeiros. O serviço, que utiliza a mesma tecnologia do Street 
View do Google, é gratuito e mostra aos visitantes o que há de me-
lhor nos espaços culturais de renome. Uma boa opção para passar 
tempo de qualidade em família. 

Visitar os melhores museus do mundo

Online (marshopping.com); toda a 
família; grátis
Na nova plataforma de con-
teúdos, Um Mar de Dicas en-
contram ateliês de educação 
ambiental e artes plásticas para 
crianças (a maioria sobre a pro-
moção da sustentabilidade), 
horas do conto, workshops e, 
ainda, dicas de saúde e cuidado 
com o ambiente para adultos. É 
um mar de experiências acessí-
veis forma gratuita.

dicas para famílias
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Online (YouTube); toda a família; 
grátis
Sabiam que o canal de YouTube 
da Toys”R”Us está repleto de 
boas ideias para se divertirem 
em casa? Acreditem que é ver-
dade. Em Pulga Atrás da Ore-
lha vão encontrar desafios com 
temas educativos, mas tam-
bém muita brincadeira, como 
se quer. Entre os vídeos mais 
visualizados está o de Sea3PO a 
mostrar a coleção das mini bo-
necas LOL Surprise.

VÍDEOS P’RA BRINCADEIRA

explorar o planeta EM FAMÍLIA
Online (natgeo.pt); toda a família; grátis
O National Geographic acaba de lançar NatGeo em Família, uma 
nova área no site para aproximar de todas as famílias e educadores 
o melhor conteúdo dos animais e fenómenos que existem no nos-
so incrível mundo natural. Esta plataforma repleta de conhecimen-
tos acerca dos mais variados temas – desde “O ABC dos Vulcões” aos 
“Animais mais coloridos do Planeta” –, vai sendo atualizada com 
novas curiosidades para serem exploradas em conjunto.

Online (videoclube.zeroemcomportamento.org); M/4; 3€
Cansados dos desenhos animados da moda e dos clássicos vistos 
vezes sem conta, então os filmes do videoclube da associação Zero 
em Comportamento são uma boa opção. Organizados por temá-
ticas, consoante sejam curtas ou longas-metragens, existem para 
todos os gostos e idades. Para alugar as curtas de animação, incluí-
das na programação infantil de Filminhos à Solta pelo País, assim 
como outros filmes, basta aceder ao site e seguir as instruções.

filminhos para todas as idades

Online (mundodesofia.pt); M/4; 
grátis
No Mundo de Sofia há mil e 
uma ideias do mundo DIY (do 
it yourself, faça você mesmo, 
em português) para aproveitar 
bem o tempo. Experimentem 
começar pelos projetos mais 
fáceis, depois vão ver que difí-
cil vai ser parar de construir. No 
site também estão disponíveis 
puzzles, máscaras e jogos com 
vídeos tutoriais para ajudar. 

Faça você mesmo

CAPA
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Online (Facebook); toda a família; 
desde 0 a 5€
Mesmo confinados não deixem 
de acordar os sentidos e desco-
brir o que vos rodeia. A Baobá 
livraria é exímia nessa tarefa 
fantástica de ajudar a despertar 
para o mundo. A livraria costu-
ma organizar sessões de his-
tórias e oficinas online que os 
miúdos adoram! Para participar 
só têm de  ficar atentos à pági-
na de Facebook. Boas viagens 
através dos livros!

Viajar através dos livros

Curso de teatro para jovens
Online (plataforma Zoom), a partir de 6 de fevereiro até 26 de junho, 
aos sábados das 10h às 12h; 10-14 anos; 40€ (por mês)
Para quem sonha entrar no mundo da representação de forma di-
vertida chegou a oportunidade de experimentar. A Academia LFO 
– Lisbon Film Orchestra está a organizar um curso de teatro onli-
ne que só traz benefícios a nível do desenvolvimento pessoal, da 
exploração da criatividade e do pensamento crítico, sempre muita 
diversão e socialização, ainda que seja através de um ecrã.

Online (daamaoafloresta.pt); M/4; grátis
No âmbito do projeto Dá a Mão à Floresta, a conhecida marca 
The Navigator Company disponibiliza um conjunto de iniciativas 
educativas, das quais fazem parte desenhos animados, jogos, 
histórias infantis, concertos musicais e um “cantinho do saber”, 
onde se encontram materiais didáticos e algumas dicas sobre 
hábitos sustentáveis. Há muitas novidades no site daamaoaflo-
resta.pt. Explorem-no a família.

Educação ambiental
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Online (ua.pt e Facebook); toda a 
família ; grátis
Experiências de pôr as “mãos 
na massa” simples de realizar, 
desafios matemáticos, jogos 
com palavras, histórias antiví-
rus são apenas algumas ativi-
dades que estão à distancia de 
um clique no site e Facebook 
da Fábrica – Centro de Ciên-
cia Viva de Aveiro. No final, 
podem partilhar as experiên-
cias feitas em casa.

exercícios ao cérebro 

CAPA
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Online (sala virtual Lemonade); M/3; 4,20€
A partir da fábula da Cigarra e da Formiga va-
mos descobrir uma nova história que fala do 
papel dos artistas, dos 100 anos de Amália Rodri-
gues, de uma pandemia e de muitas surpresas. 
Para assistir ao espetáculo, basta adquirir o bi-
lhete e esperar pela confirmação com um código 
de barras, que permite a visualização da peça. Na 
compra de um bilhete online, estará a oferecer a 
mesma experiência a uma IPSS.

narrativa moderna

Online (Facebook e YouTube); M/3; desde 0€ a 5€
A livraria Aqui Há Gato fechou a porta mas não 
deixou de lado a programação de atividades in-
fantis que a faz sobressair na área. De modo a 
continuar a fazer as crianças felizes prossegue 
com a Hora do Conto (de 2ª a 6ª, às 7h e às 21h), 
teatro de fantoches (dias 13 e 27 de fevereiro, às 
11h30), e oficinas artística. Para mais informações 
visitem o site aquihagato.org.

Livros, teatro e oficinas

Estamos de portasfechadas

mas sempre 

contigo – online
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Online (teatromosca.weebly.com); dia 
20 de fevereiro, às 16h; M/1; grátis
A companhia Teatromosca 
não se deixou desanimar com 
a paragem forçada e resolveu 
manter toda a programação 
em livestream, a partir do Au-
ditório Municipal António Silva 
(AMAS). No dia 20 de fevereiro 
é a vez  De Cá Para Lá, um es-
petáculo infantil onde se cruza 
o teatro, música, dança e artes 
visuais, de uma forma lúdica e 
sensorial. A não perder.

ESPETÁCULO INFANTIL

Teatro, música e dança
Online (sala virtual do Teatro Nacional S. João); M/3; 10€
E porque o teatro é sempre uma boa alternativa para passar tempo 
de qualidade sugerimos uma peça  que se serve do movimento, da 
voz, da palavra, de objetos e dos sons. Pode uma imagem enganar 
a percepção sobre a proveniência de um som? Ou um som mentir-
nos sobre a sua origem? Sons Mentirosos é um espetáculo que, tal 
como as crianças, não tem problemas em saltar de uma coisa para a 
outra. Para ver na sala virtual consultem o site tnsj.pt.

Online (inscrições: ecos@sonsdesentir.pt);  
de 6 de fevereiro a 6 de março; toda a família; 15€
Boivotti & Companhia vai ter uma sala secreta (grupo privado) 
para quem queira participar nas aventuras destes amigos especiais. 
O valor é de 15 euros, durante o período de 6 de fevereiro a 6 de 
março, com acesso exclusivo – e sem limite de visualizações – a um 
conjunto de atividades: vídeos em direto e interativos entre Boivotti 
e os fãs, histórias narradas, canções, entre tantas outras coisas mais.

vídeos, canções, histórias e tanta diversão

Online (eventosmusicaisonline@
flautamagica.pt); 0-6 anos; 4,50€
Mesmo à distância, já pensaram 
em reunir um grupo e desfruta-
rem de uma atividade dinâmi-
ca? É uma boa ideia, não é? 
Se estão interessados, conhe-
çam os ateliês musicais temáti-
cos, para crianças dos 0 aos 10 
anos, do projeto Flauta Mágica. 
Para mais informações contac-
tem eventosmusicaisonline@
flautamagica.pt ou 926515304.

Aulas de música

CAPA
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Online (museufcporto.pt); toda a 
família; grátis
Mesmo com o espaço físico fe-
chado, o Museu do FC Porto 
orgulha-se de ter sempre algo 
para oferecer aos visitantes. O 
Museu Pop-Up é uma das pro-
postas, onde podem apreciar 
objetos da exposição perma-
nente que mais tarde, quan-
do fizerem o tour, admirarão 
ao vivo. Descubram tudo em 
www.museufcporto.pt.

MUSEU pop-up

Concertos para bebés

Online (slb.pt); toda a família; 
grátis
Agora é possível experienciar 
o Museu Benfica - Cosme Da-
mião em casa. No site encon-
tram jogos para se divertirem 
em família, materiais para cons-
truir máscaras, troféus e bolas de 
futebol, dicas para uma alimen-
tação saudável, exercícios para 
se manterem a forma e, para os 
mais crescidos, wallpapers e ar-
tigos de jornal sobre o Benfica. 
Explorem as possibilidades.

Jogos para craques

Online (concertos emitidos em livestreaming a partir do site dos Concertos para 
Bebés;  0-3anos; 10€
Os espetáculos do projeto Concertos para Bebés que, ao longo 
de 20 anos tem feito as delícias dos bebés e respetivas famílias, es-
tão disponíveis a partir do site oficial. Através de Concertos para 
Bebés Em Casa encontrarão todos os eventos criados para que a 
música seja, acima de tudo, um momento de partilha com o bebé. 
É só escolher, clicar e deixarem-se levar pela experiência!

Online (Facebook); M/6; grátis
O Museu de São Roque está a preparar vários desafios, dirigidos 
a famílias com crianças até aos 6 anos. Para participar só têm de ir 
ao Facebook do museu, partilhar a vossa criação nas redes sociais 
com #DesafioCulturaSantaCasa, ou enviar uma fotografia, com o 
nome e idade da(s) criança(s), para culturasantacasa@scml.pt. Fi-
quem atentos aos novos desafios que acontecem todas as sema-
nas e divirtam-se a ser criativos.

Desafios criativos todas as semanas

CAPA
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PASSATEMPOS
sugestões

novidades
atualidadedicas

revista_happy_kids

78 likes

Segue-nos #happykids #bonsmomentosemfamília

#revistahappykids #desfrutedebonsmomentosemfamília

SiGa-NOS 
no instagram

LAZER
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Há muitos, muitos anos, numa linda floresta,viviam 
felizes três Porquinhos, que passavam todo o dia a 
tocar e a cantar. O tempo passou e os três Porquinhos 
cresceram.

— Está na hora de se tornarem independentes! — disse 
a mamã Porquinha, emocionada — Mas tenham juízo e 
cuidado com o Lobo Mau! — acrescentou preocupada.

— Sim, mamã! — responderam em coro.

Depois da despedida, os três Porquinhos partiram…
O Porquinho mais novo decidiu fazer uma casa de palha.

— Bem depressa a vou construir para me poder ir 
divertir! — disse ele, cantarolando.

— A minha será de madeira, ecológica e fácil de 
montar, para eu depois ir brincar! — afirmou o 
Porquinho do meio.

— Porque é que não fazemos uma só casa, de tijolos e 
cimento? — perguntou o mano mais velho. — Forte e à 
prova do Lobo Mau!

— Isso dá muito trabalho e demora muito tempo — 
queixaram-se os dois Porquinhos mais novos, afastando-
-se.

Rapidamente, o Porquinho mais novo construiu a sua 
casa de palha e logo depois a casa de madeira também 
ficou pronta!

Enquanto os mais novos se divertiam, o Porquinho mais 
velho continuava a trabalhar, pacientemente.
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Uns tempos depois, estava o Porquinho mais novo a 
ver televisão quando ouviu bater à porta:

— Porquinho, Porquinho, deixa-me entrar! — disse  
o Lobo Mau.

— Nem pensar! — respondeu ele.

— Nesse caso, vou soprar até a tua casa voar! — 
ameaçou o Lobo Mau.

E assim fez. O Lobo Mau inspirou e depois soproOOouu!  
E a casa de palha voou!

O Lobo Mau chegou à casa de madeira e bateu à porta.

— Porquinhos, Porquinhos, deixem-me entrar! — disse 
o Lobo Mau.

— Nem pensar! — respondeu o Porquinho do meio.

— Nesse caso, vou soprar e soprar até a tua casa voar! — 
ameaçou o Lobo Mau.

E assim fez. O Lobo Mau inspirou, inspirou e depois 
soproOOouu! E a casa de madeira voou!

_ Socorroooo! — gritaram os Porquinhos mais novos, 
enquanto fugiam para casa do irmão mais velho, 
procurando abrigo.

Ao vê-los correr para casa do Porquinho mais velho, o 
Lobo Mau sorriu e murmurou:

— Que grande barrigada! Em vez de dois, vou ter três 
porquinhos para comer de enfiada!

O Lobo Mau chegou à casa de tijolos e bateu à porta.
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— Porquinhos, Porquinhos, deixem-me entrar! — disse 
o Lobo Mau.

— Nem pensar! — respondeu o Porquinho mais velho.

— O Lobo Mau inspirou, inspirou, inspirou e depois 
soproOOOOouu… Mas a casa de tijolos aguentou!

Os Porquinhos mais novos estavam escondidos debaixo 
da mesa, tremendo de medo.

— A casa não voou? — perguntaram eles, assustados.

— Claro que não. Eu disse-vos que a minha casa era 
resistente! E à prova do Lobo Mau! Aqui, nós estamos 
seguros — afirmou o Porquinho mais velho, orgulhoso.

—  Se pensam que vou desistir, estão muito enganados! 
—ameaçou o Lobo Mau.

O Lobo Mau trepou até ao telhado e desceu pela 
chaminé. Só que ele não contava com o que vinha a 
seguir! Caiu num panelão de água a ferver e apanhou 
um valente escaldão! Logo subiu por onde tinha descido, 
fugiu dali a sete pés e nunca mais ninguém o viu!

Ufa… Que sossego!

— Obrigado, querido mano! Salvaste-nos! — 
agradeceram os Porquinhos mais novos.

Agora, os três Porquinhos vivem na mesma casa, mas 
dividem as tarefas por igual.  

Com o exemplo dado pelo irmão mais velho, 
os Porquinhos mais novos aprenderam que 
NADA SE FAZ SEM TRABALHO E DEDICAÇÃO.
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Editor: Planeta  
M/7; 14,94€ 
O livro tem 80 páginas com 
imagens ricas em detalhes 
para colorir (cenas dos filmes, 
logos, desenhos do castelo de 
Hogwarts, etc.) e 16 páginas 
com ilustrações já coloridas, que 
poderão servir de guia.

HARRY POTTER
– livro de colorir

Autora: Aurore Meyer
Editor: Planeta 
M/7; 16,50€
Um super guia cheio de ideias 
e atividades. Inclui sugestões 
criativas, histórias de mulheres 
inspiradoras, dicas de beleza, 
ideias para jogos e receitas e 
desafios de todos os géneros. 
conselhoes 

o Guia para
super raparigas

Autor: Mark Twain  
Editor: Porto Editora
M/9; 10,71€
Há um rapaz que só se mete 
em sarilhos, odeia a escola e 
a catequese; quer ser ladrão e 
assaltar casas assombradas. Ele 
chama-se Tom Sawyer e as suas 
aventuras são hilariantes!

As aventuras 
de tom sawyer

30 

leituras

Autor: Dawn Casey  
Editor: Fábula 
M/4; 13,29€ 
Com o segundo confinamento, 
a Fábula sugere um livro 
ilustrado com uma mensagem 
positiva sobre gratidão que 
inclui uma proposta de 
atividade para fazer em casa.

Autora: Maria Isabel Sánchez Vegara 
Editor: Nuvem de Letras 
M/7;  11,61€
Um trágico acidente mudou 
tudo para a pequena Frida 
Kahlo. Presa a uma cama, deu 
asas à imaginação e libertou-
-se através da arte: o sonho 
de se tornar uma grande 
pintora transformou a sua vida 
numa lição de irreverência e 
independência para todos nós.

Dana Simpson 
Editor: Nuvem de Letras
M/7; 12,51€
Bia, uma menina de 9 anos, 
navega pelos desafios da vida 
escolar com a ajuda da sua 
companheira cintilante, que 
está sempre pronta com o 
feitiço perfeito.

O bolo de maçã

Menina pequenas,
grandes sonhos

SEGREDOS DE UNICÓRNIO

Autor: Benji Davies 
Editor: Planeta 
M/3; 7,90€
A combinação de texto rimado 
com elementos interativos – 
através de mecanismos para 
puxar e rodar – torna este livro 
numa ótima sugestão para 
crianças mais pequenas.

Autor: Taro Gomi 
Editor: Orfeu Negro
M/4; 11,61€
É uma verdade universal, 
evidente e constante. Há quem 
o faça na água, no ar, parado 
ou a andar. É simples, todos os 
seres vivos comem, portanto... 
todos fazemos cocó!

Autora: Chiara Piroddi
Editor: Planeta 
M/1;  7,99€
Um livrinho inspirado no 
método Montessori, que 
desperta a curiosidade, 
criatividade e habilidades 
das crianças, encorajando a 
interação entre pais e filhos.

Autores: Gabriel Dearo e Manu Digilio 
Editor: Planeta 
M/7; 12,90€
Best-seller no Brasil conta a 
história de Mike, um rapaz 
desastrado e pouco popular 
na escola. Um livro cheio com 
muito humor e personagens 
divertidas.

ursito tito – aventura 
pirata

Todos fazemos cocó

PRIMEIRO LIVRO DAS 
EMOÇÕES As aventuras de mike
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Autora: Elisabete Neves 
Editor: Porto Editora
M/6; 9,81€
Marta sente algo que não 
consegue explicar. Eis que surge 
o seu amigo Sukha que através 
de um novelo de lã imaginário 
vai demonstrar que o que ela 
sente são emoções. 

Autor: Oliver Jeffers 
Editor: Orfeu Negro 
M/4; 13,50€
O alce apareceu-lhe certo dia, e 
o Guilherme percebeu logo que 
aquele alce ia ser seu. Decidiu 
chamar-lhe Marcel e ensinar-lhe 
todas as regras que um animal 
de estimação deve conhecer.

O novelo de emoçõesEste alce é meu
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Online 
tndm.pt; toda a família; grátis
A iniciativa D. Maria II em Casa continua “em cena”, com o obje-
tivo de levar teatro a todos os portugueses. Desta iniciativa faz 
parte a Salinha Online, um espaço onde é possível assistir a hi-
stórias infantis contadas por diversos atores, em vídeo, e também 
ao espetáculo Onde é a guerra? – uma encenação para M/3. O 
acesso a todas as histórias é gratuito.

salinha online

TEATRO

Teatro-Cine de Torres Vedras 
Dia 27 de fevereiro, às 17h;  
M/3; 3€
Na povoação dos pequenos 
índios reina a festa e a alegria, 
até que um dia as vidas de Jon 
Braun e da irmã separam-se. 
Malintxe é raptada e Jon deci-
de partir à aventura em busca 
da querida irmã. Uma história 
emocionante que nos conta 
como o amor pode vencer to-
das as adversidades.

São Luiz Teatro Municipal, Lisboa 
Dias 13 e 20 de fevereiro, às 11h; 
M/3; 2€
Uuma nova versão de Os Sa-
patos do Sr. Luiz juntaram-se 
também as pegadas de um 
famoso futurista que por cá 
se manifestou e, ainda, as de 
quem, nos bastidores, ajuda 
diariamente a pôr todos os es-
petáculos de pé. Quais destes 
teremos a fortuna de ver só no 
dia saberemos.

Plano comensal 
de leitura

São Luiz Teatro Municipal –
 Sala Mário Viegas, Lisboa 

Dias 27 e 28 de fevereiro, sába-
dos às 16h e domingo às 11h 

e às 16h, M/12; desde 3€ a 7€
Partindo da novela de Afonso 

Cruz, Vamos Comprar um 
Poeta, uma história sobre a 

importância da Poesia, da 
criatividade e da cultura nas 

nossas vidas Em palco, fala-se 
de política, de beleza e de 

utopia com sentido de humor 
e sentido de amor.

Teatro à 
porta fechada

Online 
Mês de fevereiro, 
toda a família 2€

Sob o lema “Fique em Casa. 
Nós Ficamos Consigo” 

a companhia de teatro 
Byfurcação dispõe de uma 

programação online para 
famílias. Para acederem só têm 

de se inscrever (através do 
email, producao@byfurcacao.

pt) e assistir através de casa.

o guardador 
de sonhos

Online  
YouTube; toda a família; 

grátis
Numa altura em que é 

nosso dever ficar por 
casa, a Companhia João 

Garcia disponibiliza online 
e gratuitamente a peça O 

Guardador de Sonhos.

jon braunOs sapatos do Sr. luiz
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Online
YouTube, Facebook, Instagram ; M/3; grátis
Apesar do confinamento, no LU.CA – Teatro Luís de Camões 
mantém-se a vontade incontrolável de fazer chegar a cultura às 
crianças. Através de uma programação online ímpar, bastante 
completa, os mais novos tem acesso a espetáculos, poemas-vídeo 
ilustrados, leitura encenada, música, cinema e uma visita virtual 
ao LU.CA. Informação detalhada em lucateatroluisdecamoes.pt.

Theatro Circo, Braga 
Dia 25 de fevereiro, às 11h e às 15h ; M/3; desde 5€ a 0€
Esta peça celebra a música de Georg F. Händel, um dos expoentes 
do barroco musical. A criação de Teresa Gafeira inscreve-se no seu 
trabalho de promoção do contacto das crianças com o universo 
da música clássica, procurando adaptar a erudição às capacida-
des de compreensão e tempos de atenção dos mais novinhos.

NOVIDADES ONLINE NO LU.CA

händel... Lá com essa música

Online 
Disponível em streaming até 
28 de fevereiro; M/3; 7,50€ 
(livestage.ticketline.pt)
Esta história acontece em 
Hamelin, uma cidade alemã, 
onde tudo é carregado de mú-
sica e muita cor. Tudo funciona 
na perfeição até o dia em que 
a localidade é invadida por ra-
tos, deixando o Rei à beira de 
um ataque de nervos. Será que 
alguém o consegue ajudar? 
Uma aventura musical para 
toda a família.

Biblioteca M. São Domingos de Rana, 
(Cascais), Lisboa 
Dia 27 de fevereiro, às 15h30 e às 
16h15; M/; grátis 
O coletivo O Som do Algodão 
apresenta contos musicados 
para os mais novos com ins-
piração nas obras da escritora 
Matilde Rosa Araújo. Para par-
ticiparem nesta performance 
poética encantada necessitam 
inscrever-se, até 22 de feverei-
ro. Contacto: 214 815 403/4.

Contos musicados 

O flautista de hamelin
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Panda 
Nova temporada a partir de 15 de fevereiro; 
De 2ª a 6ª, às 17h30; sábados e domingos, às 15h30 e 18h15 
Baseada nos famosos livros de Martin Handford, Onde Está o 
Wally? é um fenómeno há décadas. Com a chancela da Dream-
works, a série tem sido um sucesso de audiências em todo o 
mundo. A história segue Wally e Wenda, que viajam pelo mun-
do em missões, com o seu mentor, Mago Barba-Branca. Não 
fosse a rival, Odlulu, tudo seria perfeito!

Onde está o wally?

loud em casa
Nickelodeon 

Nova temporada a partir de 8 de 
fevereiro, às 15h10 

Estudar no Canadá, tornar se 
um agente secreto, desven-
dar mistérios, planear festas 

de anos, vencer fantasmas 
e formar uma banda – estas 

são algumas das histórias 
dos novos episódios de 

Loud em Casa.

noobees
Sic K 

Novos episódios em fevereiro; 
De 2ª a 5ª, às 19h15 

Sílvia é uma jovem que 
nunca se interessou por vi-

deojogos, mas decide ajudar 
o irmão a realizar um sonho. 
Para isso, torna-se numa jo-
gadora profissional. Juntos, 

criam os NOOBEES, para 
competirem pelo título de 

campeão da Liga Profissional 
de videojogos.

Bingo e Rolly
Disney Junior 

Nova temporada a partir de 8 
fevereiro; 

De 2ª a 6ª, às 11h35, 14h30 e 
18h15, sábados e domingos às 

10h35 e às 18h15 
Os dois amigos ajudam Hissy 
a fazer uma sesta na Creche, 
e partem numa missão com 

Keia para encontrar a concha 
perfeita para a Ana Os pugs 

realizam ainda o sonho de 
uma criança que está no 

hospital e deseja receber 
a visita de um cachorrinho 

celebridade. 

Nickelodeon 
Dia 14 de fevereiro, a partir das 
12h45 
O Nickelodeon vai juntar-
se à celebração do Dia dos 
Namorados com uma mara-
tona de episódios românti-
cos. Spyders, Henry Danger, 
Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, 
Os Thundermans, Os Casa-
grandes, SpongeBob são as 
séries que farão parte da ma-
ratona mais apaixonante

Maratona cheia de amor

Disney Channel 
Dia 12 de fevereiro, a partir das 
19h30 
O Viv’As Sextas do dia 12 de 
fevereiro tem uma edição es-
pecial totalmente dedicada 
à série Gabby Duran: Alien 
Total. A partir das 19h30 po-
dem assistir a uma maratona 
da famosa série, que culmina 
com a estreia dos dois últi-
mos episódios da 1ª tempo-
rada.

especial gabby duran
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Panda 
Dia 16 de fevereiro, das 9h30 às 16h30
O canal Panda vai vestir-se a preceito para desfilar em casa de 
todas as crianças portuguesas, durante o episódio especial de 
Carnaval na Escola do Panda, as maratonas de As canções da 
Masha, o famoso Musical Panda e os Caricas 2017 ao vivo, 
terminando com novos episódios de Onde está o Wally.

Carnaval em casa

Lego chima  
Sic K
Novos episódios em 
fevereiro, aos sábados e 
domingos, às 16h30
Nesta nova temporada 
os oito heróis de 
Chima devem viajar 
para Outlands para 
encontrarem e salvarem as 
oito Bestas Lendárias, que 
são a chave para reiniciar 
o Monte Cavora. Após 
a derrota dos Crawlers, 
Chima voltará a ser uma 
terra pacífica, mas não por 
muito tempo.

A idade da pedra
Hollywood
Dia 20 de fevereiro, às 10h20
Há milhares de anos,no 
Neolítico, uma tribo de 
homens das cavernas leva 
uma existência pacífica até 
que, um dia, é expulso das 
suas terras. É então que 
Dug, um corajoso rapaz 
das cavernas, decide unir o 
seu clã contra o poderoso 
exército inimigo numa 
batalha de futebol… 

Especial carnaval
Nick Jr
De 22 a 26 de fevereiro, às 
18h30
Todos os dias, um novo 
episódio dedicado ao 
Carnaval com toda a 
diversão de algumas das 
séries mais populares 
do Nick Jr. Com especial 
destaque para: Blaze e 
as Monster Machines, 
Rusty Rivets, Shimmer 
e Shine, Patrulha Pata e 
Porquinha Peppa.

Disney +
Disponível a 19 de fevereiro
As Aventuras de Flora & 
Ulisses é uma série cómica, 
baseada no premiado livro 
que retrata Flora, uma meni-
na de 10 anos, cujos pais se 
separaram recentemente. De-
pois de resgatar um esquilo a 
quem deu o nome de Ulisses, 
a vida de Flora muda radical-
mente. 

Disney Channel 
Estreia a 15 de fevereiro;  
De 2ª a 5ª às 9h50, 13h, 17h20 
e 20h50
Depois do diabólico Marcus 
Davenport ser derrotado na 
Ilha Biónica, Donald atribui 
ao Chase e à Bree uma nova 
missão. Eles têm de reunir 
forças com o Kaz, o Oliver e 
a Skylar e formar uma nova 
Equipa de Elite. 

Flora & ulisseslab rats: equipa de elite
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Biggs
Nova temporada a partir de 22 de fevereiro; 
De 2ª a 6ª, às 21h; sábados e domingos, às 22h
Dos criadores do filme Como Treinares o Teu 
Dragão chega-nos uma série da DreamWorks. 
Hiccup, Desdentado e os outros pilotos de dra-
gões montam acampamento longe de Berk e 
enfrentam velhos inimigos, enquanto desco-
brem velhos dragões. 

Panda
Novos episódios a partir de 22 de fevereiro;  
De 2ª a 6ª, às 9h30 e às 16h; sábados e domingos 
às 14h30
Esme & Roy são os melhores amigos os me-
lhores Monstro-Amas da Cidade Monstro. 
Juntos, vivem aventuras fantásticas, enquanto 
cuidam dos pequenos amigos-monstro. Esta 
série oferece diversão, aprendizagem e muita 
música em todos os episódios!

Disney Junior
Novos episódios, a partir de 22 de fevereiro; 
De 2ª a 6ª, às 9h55 e 20h50; sábados e domingos 
às 20h50
Nancy regressa como a Rapariga Brilho. Ela vai 
ter de resolver um crime onde os suspeitos são 
os seus melhores amigos, e ainda tem de supe-
rar as divergências com Jonathan, sendo que 
agora é a sua assistente de magia. 

Disney Junior
Nova temporada a partir de 22 de fevereiro;  
De 2ª a 6ª, às 14h05 e 19h30; sábados e domingos 
às 8h05 
Nestes episódios, os pais da Bluey tentam ar-
ranjar um forno novo igual ao do vizinho, Bin-
go tem uma ideia para uma brincadeira, o Tio 
Stripe e Bandit jogam squash com a ajuda de 
Bingo e Bluey, e estes dois passam um dia di-
vertido em casa da avó com as primas. 

Dragões: em busca do desconhecido 

esme & roy

fancy nancy clancy

bluey 
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Biggs
Dia 27 de fevereiro, a partir das 8h30 
Para comemorar o 25º aniversário do Pokémon, o canal Biggs 
dedica-lhe uma programação especial. Assim, no dia 27 de feve-
reiro, sábado, o Pokémon “levanta-se” cedo, às 8h30, para fazer 
parte de uma maratona com 5 episódios. Segue-se, às 10h, o 
filme Pokémon: O Poder de Todos. Imperdível!

Especial parabéns pokémon!!!

BLAZING TEAM
Sic K
Novos episódios em fevereiro; 
De 2ª a 6ª, às 16h15
Quatro adolescentes 
descobrem a arte do Yo-
Kwon-Do, que combina as 
artes marciais com truques 
de yô-yô. Para os ensinar, 
contam com a ajuda do 
mestre Lao Shi, que os fará 
aprender novos truques 
para que possam proteger 
o mundo.

hop 
Hollywood
Dia 28 de fevereiro, às 7h40
A um passo de assumir 
o negócio da família, C.P. 
vai para Hollywood com o 
objetivo de realizar o sonho 
de se tornar baterista. 
Encontra Fred, um 
indolente desempregado, 
com grandes sonhos, que 
acidentalmente atropela 
C.P. com o carro. A fingir 
que ficou lesionado, C.P. 
pede-lhe abrigo, e Fred 
tem agora consigo o pior 
dos hóspedes...

gag
gargalhadas 
à grande
Biggs
Estreia da 2ª temporada em 
fevereiro, às 2ªs às 19h 
No Gargalhadas à Grande 
T2, há novas aventuras 
com muito humor à 
mistura, como sempre! 
Finalmente, chegou a 
segunda temporada de 
um dos programas mais 
divertido da TV.

Nick +
De 1 a 28 de fevereiro
Jace Norman é sinónimo de 
Henry Danger, mas também é 
o ator que dá corpo a outras 
personagens incríveis. Por 
isso, em fevereiro, o Nick+ vai 
convidar todos os subscrito-
res da plataforma a descobrir 
os filmes que contam com 
este ator tão querido por to-
dos.

Disney+
Disponível a 19 de fevereiro
A icónica série de Jim Henson, 
estará disponível em strea-
ming a partir de19 de feverei-
ro, em exclusivo no Disney+. 
Além das três primeiras tem-
poradas, os fãs poderão ver a 
4ª e 5ª, que nunca foram dis-
ponibilizadas anteriormente 
para sistemas de entreteni-
mento em casa.

Especial: jace normanOs marretas
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Sala Online do LU.CA – Teatro Luís de Camões
Dia 15 de fevereiro, às 18h30 e dia 16, às 11h30
No âmbito do Festival Play, em fevereiro (o 
tão aguradado  mês do Carnaval), o LU.CA – 
Teatro Luís de Camões apresenta duas ses-
sões (nos dias 15 e 16 de fevereiro) com filmes 
divertidos para os mais novos. Ao Contrário, 
Lobinho e o Coelho, O Lobo Mau Está de 
Volta, Bigodes, Princesas e o Dragão e a A 
Árvore Com Voz Ápera são as curtas para ver 
com olhos de ver.

Estreia prevista para 5 de março nos 
cinemas e Disney+ Com acesso Premium; M/5
Há muito tempo, no mundo de fantasia de 
Kumandra, humanos e dragões viviam em 
harmonia. Mas, quando uma força maligna 
ameaçou a terra, os dragões sacrificaram-se 
para salvar a humanidade. Agora, 500 anos 
depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma 
guerreira solitária, Raya, encontrar o último 
dragão lendário para reconstruir o mundo 
destruído e voltar a unir o seu povo. 

Trocar as voltas

raya e o último dragão

CINEMA

UM ESPAÇO
À TUA
MEDIDA


