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A Pequena
Caçarola de Anatole
Todos os dias e para onde quer que vá, Anatole arrasta a sua pequena 
caçarola atrás de si. Ela caiu sobre ele. Não se sabe bem porquê. Para além 
de ruidosa, ela está sempre a ficar presa nas coisas e impede-o de avançar. 
Um dia, Anatole fica farto. Decide esconder-se. Para não ver mais nada
nem ser visto. Mas, felizmente, as coisas não se passam só assim.
Podem aparecer pessoas extraordinárias. 



● Quem é o Anatole, que idade terá, o que 
gosta de fazer?
● O que é esta caçarola? Como é que ela apa-
rece, de onde terá vindo? O que sente o Ana-
tole sobre a caçarola? E as outras pessoas?
● Como será estar escondido dentro de uma 
caçarola? Por que razão se escondeu ele na 
caçarola? Será que fica perdido? No filme diz-
-se que as pessoas se esqueceram dele...
como é que isso acontece?
● O que fez a pessoa extraordinária?
● No final do filme em que é que o Anatole 
está diferente? E a caçarola, continua igual?
E outras pessoas?

Para as crianças mais 
pequenas, que ainda não 
sabem ler, sugerimos que as 
legendas sejam lidas pela 
educadora/professora. Ou ver 
duas vezes, uma sem leitura 
das legendas e outra com 
leitura.

Vamos falar sobre o filme?  
Ao lado, algumas sugestõs 
de perguntas.

① O filme

Para as crianças mais 
pequenas, que ainda não 
sabem ler, sugerimos que as 
legendas sejam lidas pela 
educadora/professora. Ou ver 
duas vezes, uma sem leitura 
das legendas e outra com 
leitura.

Vamos falar sobre o filme?
Ao lado, algumas sugestões
de perguntas.



② Do livro ao filme

DESAFIO!

O realizador Éric Montchaud 
conta a propósito deste filme que a 
ideia lhe surgiu quando o seu filho, 
de 7 anos, trouxe o livro La petite 
casserole de Anatole, de Isabelle 
Carrier, emprestado da biblioteca. 
Nessa mesma noite o livro foi a leitura 
do serão, mas logo de seguida ele 
começou a imaginar a história em 
volumes animados e a perceber 
ligações entre a história e o grafismo 
do livro o seu próprio universo artístico. 
Para além de trabalhar em animação 
para publicidade e outros filmes, 
trabalhava também na construção de 
cenários, o que lhe permitiu fazer este 
filme cheio de volumes e detalhes.
O cinema está cheio de exemplos de 
filmes que se vão inspirar em livros.

Procurar um livro que dava um belo filme! 
Cada criança pode procurar numa biblioteca  
(pode ser a da sala, a da escola, a biblioteca 
municipal, ou mesmo a biblioteca de casa) um 
livro que gostasse de ver em filme. Algumas 
regras para procurar esse livro:
● Não pode ser de uma história muito longa;
● Tem de ser sobre uma história/tema que
a criança goste;
● Deve "provocar" imagens e desenhos
à criança.

Mandem as vossas sugestões de livros que 
davam um bom filme para pequenocinema@
gmail.com. Quem sabe se não sai daí um filme 
para fazermos em conjunto?  
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