Grelha semana 16 de março
ZIG ZAG bloco manhã
Programa

Target

Conteúdo

Robocar Poli

Pré-escolar

As personagens principais são veículos e o objetivo é apresentar aos mais pequenos as profissões que prestam um serviço muito importante à comunidade,
tais como polícia, bombeiros e serviços de emergência médica. As personagens têm como características principais o altruísmo, a resiliência e empatia. Ao
longo dos episódios vão dando pequenas lições de segurança.

Lucas & Emília

Pré-escolar

O objetivo desta série é mostrar que as regras são importantes e as ordens que são ditadas pelos pais e adultos, tais como limpar o quarto, fazer a sesta, não
saltar no sofá, são afinal bastante necessárias. A série promove a diversidade, pois a menina tem um tom de pele moreno e o menino é asiático.

Mini Ninjas

6-10 anos

Série de entretenimento que mostra como trabalhar em equipa é importante. Série coproduzida pela France TV, RAI, RTS, RTVE, RTBF, entre outros

Pat, o Cão

6-10 anos

Série de entretenimento que mostra a relação entre Pat, o cão e a sua dona, Lola

Mouk

Pré-escolar

Série que mostra a diversidade cultural através das viagens das suas personagens principais. Cada episódio ocorre num país diferente e mostra as tradições
locais. As interações de Mouk com as personagens que encontra promovem o respeito e gentileza e o seu entusiasmo instiga os mais pequenos a
experimentar coisas novas, sem terem medo

Molang

Pré-escolar

Série muito curta, sem diálogos que mostra as duas personagens principais a descobrir o que as rodeia

Lili e a Baía dos
Tesouros

Pré-escolar

Série de uma menina que vive com o seu pai, pois a sua mãe morreu. É uma série muito ternurenta, que trabalha as emoções, a imaginação, a curiosidade e a
resolução de problemas

Puffin Rock

Pré-escolar

Série que introduz conceitos básicos de ciência, tais como habitat, as diferentes espécies de animais e seus comportamentos. Mostra como é a vida em
comunidade e a importância das relações entre as espécies e apresenta momentos ternurentos entre a família

A vaca, o gato e o
oceano

5-8 anos

Mostra a saga de uma vaca e um gato que andam à procura de um animal mítico. O objetivo da série é mostrar as diferentes geografias e as diferentes
espécies de animais, ao mesmo tempo que mostra a importância de valores tais como a amizade, a lealdade, entreajuda, a tolerância, etc. Em todos os
episódios as personagens aprendem um dado novo, tal como, de onde vem a lã, porque é que não se pode beber a água do mar, entre outras coisas.... Série
da France TV

Animais quase
despidos

6-12 anos

Série de puro entretenimento, cujo objetivo é fazer rir colocando as personagens em situações bizarras

Lola e Virgínia

7-12 anos

Série espanhola de entretenimento que mostra a relação entre as duas personagens principais, que são muito amigas e como em qualquer relação há bons e
maus momentos

Mirette Investiga

6-12 anos

Série que mostra a relação de Mirette com o seu gato enquanto vai decrifando pistas. Cada episódio ocorre numa cidade diferente de um país diferente. Instiga
o raciocínio lógico. Série da France TV

O Gato da Cartola

Pré-escolar

Introduz conceitos básicos científicos e a exploração do mundo natural. As crianças seguem o processo de descoberta desde a formulação de uma questão, a
procura de pistas e a conclusão. Os tópicos abordados instigam a curiosidade e a observação acerca do mundo que nos rodeia. Série da PBS

Bitz e Bob

Pré-escolar

Série que foca a aprendizagem STEM - ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ao mesmo tempo que derruba estereótipos de género, uma vez que a
personagem principal é uma menina que adora estas temáticas. Uma série da BBC

A Casa da Árvore

Pré-escolar

Série que promove hábitos de leitura. Em cada episódio é lido um livro

O Mundo das Palavras Pré-escolar

Aprendizagem da língua inglesa

A Escola dos Rugidos Pré-escolar

Prepara as crianças para o início da escola ao explorar as experiências dos mini monstros no seu primeiro ano na escola, com lições de matemática, música,
culinária... Promove conceitos de diversidade, quer de personagens, quer de conceitos de família e apresenta situações que podem ser complicadas para as
crianças, como os pais se atrasarem, medo do palco e demonstra como as superar

Glumpers

5-9 anos

Sem diálogos, com situação bem humoradas

Design Ah

7-11 anos

Série desenvolvida pela NHK para instigar "mentes design". As mentes design são interpretadas como a combinação entre sensibilidade e pensamento. Instiga
a observação (o Olhar), a reflexão sobre os problemas que existem (o Pensar) e o contributo para a melhoria da situação (o Criar).

Nas Profundezas

7-11 anos

Série que mostra uma família de cientistas que se dedica à exploração dos oceanos e à descoberta de criaturas marinhas. Promove mensagens positivas de
trabalho em equipa, de confiança na família ao mesmo tempo que nos aguça a curiosidade pelo oceano.

Descobrir a Ciência

6-10 anos

É um programa de entrenimento científico de imagem real que explica conceitos científicos com a demonstração de experiências gigantes. Um programa da
NHK

Os Lendários

6-10 anos

Série de comédia e aventura de heroínas e heróis na luta do bem contra o mal. Série da France TV

ZIG ZAG bloco tarde
Robocar Poli

Pré-escolar

Os veículos são as personagens e o objetivo é apresentar aos mais pequenos as profissões que prestam um serviço muito importante à comunidade, tais como
polícia, bombeiros e serviços de emergência médica. As personagens têm como característica principal o altruísmo, a resiliência e empatia. Há sempre um
momento em que ensinam a vizinhança como se manter em segurança

Ella Bella Bingo

Pré-escolar

Série que promove a resolução de problemas. Uma série da NRK

Zafari

Pré-escolar

Promove valores de empatia, gentileza, tolerância e diversidade

Waybuloo

Pré-escolar

Promove a expressão de emoções, de resolução de problemas. Trabalha o relaxamento e ioga

Os Nuvinhas

Pré-escolar

Introduz conceitos simples como o dia e a noite, sol e lua, arco-íris e estrelas. Promove valores como o companheirismo, a empatia e ajudar os outros

Sandra, a detetive de
sonhos

Pré-escolar

Série de entretenimento cuja a personagem principal é uma menina que ajuda as personagens dos contos infantis

Cavaleiro Ferrugem

5-8 anos

Série de entretenimento que destrona o esteréotipo de género e mostra uma menina cavaleira que luta contra dragões

As Regras do Ângelo

6-10 anos

Série de puro entretenimento, de comédia

As Aventuras de
Ladybug

6-10 anos

Série de entretenimento com uma heróina e um herói

Hardball

7-10 anos

Série de imagem real, de entretenimento com diversidade de personagens. Uma das personagens principais anda de cadeira de rodas. Uma produção da
Australian Children´s Television Foundation

Robin dos Bosques

7-10 anos

Série de aventura e comédia, baseada nas histórias do herói mítico inglês

Scream Street

7-10 anos

Série de aventura e comédia. Uma coprodução entre a BBC e a ZDF

Destemidas

8-11 anos

Esta série conta a biografia de algumas mulheres, dos mais variados países que, ao longo da História, contribuíram para mudar o mundo. Cada episódio narra
a biografia de uma mulher.
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Conteúdo

Radar Xs

8-12 anos

Noticiário para crianças, que é exibido apenas às sextas-feiras, por volta das 19h30.

Movimento Gentil Desafio Escolas

6-10 anos

Trabalha as competências sociais e emocionais das crianças. Promoção da gentileza, empatia, companheirismo nas escolas portuguesas. Exibido às terçasfeiras, por volta das 19h30

Programas exibidos
uma vez por semana
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