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Estreias

Os Caminhos do Dinheiro (22 min.) 

É um pássaro? É um avião? Não, são os IMPOSTOS comendo 
todo o seu DINHEIRO! A primeira série documental da Me 
Poupe! veio pra te explicar (de um jeito que você entende) 
para onde vai tanto DINHEIRO que pagamos em IMPOSTOS 
NO BRASIL. Nas próximas semanas você acompanha uma 
investigação sobre como nosso dinheiro é investido pelo 
governo (ou como deveria ser), com números que vão te 
deixar de cabelo em pé.

Estreia: 02/03, quinta-feira, 21h30. 

Desafio nas Escolas (18 min.) 

A cada episódio, uma nova escola. Com depoimentos de 
estudantes e corpo docente e imagens de arquivo da escola, 
Porchat vai conhecendo a escola e ajudando a escolher 
o desafio para melhor a instituição. Na sequência, já na 
escola, Porchat conversa com os estudantes e anuncia o 
desafio pronto e seu legado. Ao final, Porchat ainda traz um 
convidado especial para engrandecer o debate.

Estreia: 06/03, segunda-feira, 18h. 

Educação Que Dá Certo - 2ª temporada 
(26 min.) 

O Brasil tem o que aprender com o Brasil sobre Educação 
Pública. E o Todos Pela Educação pode provar!

Estreia: 13/03, segunda-feira, 15h.

Conservar e Produzir – Cerrado (16 min.) 

A série Conservar e Produzir Cerrado compõe o material 
didático do Ensino a Distância (EAD) do Projeto Rural 
Sustentável (PRS) – Cerrado. Em formato de “Talk Show”, as 
aulas interativas contam com especialistas renomados, que 
conduzidos pela jornalista Louise Freire, debatem temáticas 
que visam sensibilizar pequenos e médios produtores e 
produtoras rurais, bem como o público em geral para uma 
produção agropecuária sustentável e de baixa emissão de 
carbono.

Estreia: 15/03, quarta-feira, 22h.

Sou Cultura Popular (26 min.) 

A Série Sou Cultura Popular apresenta importantes 
manifestações artísticas do Nordeste. A produção narra 
histórias e personagens do maracatu, do pífano, do teatro 
de bonecos e da rebeca.

Estreia: 19/03, domingo, 10h.
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E Aí, Professor? Busca Ativa Escola (7 min.) 

A nova temporada fala sobre evasão escolar e a 
estratégia Busca Ativa Escolar e conta com depoimentos 
de estudantes, professores e gestores envolvidos ou 
impactados por essa ação.

Exibição: ao longo da programação 

Futura Responde (1 min.) 

Na série “Futura Responde”, alunos e professores tiram 
dúvidas com consultores na área de educação sobre 
situações do dia a dia escolar

Exibição: ao longo da programação

Jovens Transformadores (4 min.) 

Em um mundo definido por aceleradas mudanças, jovens de 
várias partes do Brasil contam como estão descobrindo sua 
potência, trabalhando em equipes e começando a realizar 
transformações sociais.

Exibição: ao longo da programação

Sou Cultura Popular (1 min.) 

A Série Sou Cultura Popular apresenta importantes 
manifestações artísticas do Nordeste.  
A produção narra histórias e personagens do maracatu,  
do pífano, do teatro de bonecos e da rebeca.

Exibição: ao longo da programação

Tuiga (7 min.) 

Imagine uma girafa num balão, fazendo entregas pelo mundo acompanhada de uma 
menina-piloto, uma flor desconfiada e uma pedra entusiasmada. Juntos eles formam o 
serviço de entregas mais divertido dos reinos animal, vegetal e mineral.

Estreia:  21/03, terça-feira, 10h. 

Quatro Contos de Meninas Corajosas (29 min.) 

Na série “Futura Responde”, alunos e professores tiram dúvidas com consultores na área de 
educação sobre situações do dia a dia escolar

Estreia: 29/03, quarta-feira, 7h30.

Estreias de  
interprograma

Estreias da faixa infantil
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Videoaulas - Rural Sustentável Cerrado (15 min.) 

Ep. 31 - Um Sobrevoo Sobre o PRS 
Apresenta as principais atividades do Projeto Rural Sustentável – Cerrado: mitigar as 
emissões de gases de efeito estufa e aumentar a renda e a sustentabilidade de pequenos(as) 
e médios(as) produtores(as).  

Inédito: 01/03, quarta-feira, 11h45. 

Ep. 32 – Trilha de Assistência Técnica e Extensão Rural Para Unidades Demonstrativas 
Apresenta a Trilha de ATER do PRS Cerrado, construída para atender as Unidades 
Demonstrativas, tendo como base os princípios, critérios e indicadores de sustentabilidade 
de seis esquemas de certificação.

Inédito: 03/003, sexta-feira, 11h45. 

Ep. 33 - Trilha de Assistência Técnica e Extensão Rural Para Unidades Multiplicadoras – UMS
Apresenta a Trilha de UM, onde produtores(a) rurais devem trilhar para implantar e/ou 
ampliar as tecnologias de baixa emissão de carbono e adequações ambientais, sociais e 
econômicas de suas propriedades. 

Inédito: 08/03, quarta-feira, 11h45. 

Novo Ensino Médio: É Sobre Isso (25 min.) 

Ep. 11 - Escola Estadual Quilombola Tereza Conceição Arruda   
Cássia e Anabel moram no Quilombo Mata Cavalo e fazem o Projeto Bonecas Negras, que 
resgata memórias afrobrasileiras e integra as aulas de Projeto de Vida do Novo Ensino 
Médio. 

Inédito: 01/03, quarta-feira, 18h30. 

Ep. 12 - IEMA Unidade Plena Bacabeira 
Ana Cibely e Kerllyson cursam a terceira série do novo ensino médio e, através das aulas  de 
projeto de vida, estão sendo estimulados a pensar nos sonhos e metas para o futuro

Inédito: 08/03, quarta-feira, 18h30. 

Ep. 13 - Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima  
Os alunos Kainan e Luiz são representantes de turma e estão ajudando a direção da escola 
a debater com os estudantes sobre as mudanças curriculares e propostas do novo ensino 
médio.

Inédito: 15/03, quarta-feira, 18h30. 

Inéditos
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De Volta Às Aulas (25 min.) 

Ep. 11 - Escola Casa Rural (MA)   
Na zona rural de São Luís do Maranhão, Marcos passa uma semana na escola e uma em 
casa, na Pedagogia de Alternância. Aos 18 anos, sonha se formar na EJA e se especializar em 
agricultura e piscicultura, para voltar como professor.

Inédito: 02/03, quinta-feira, 18h30. 

Ep. 12 - Cieja Perus (SP)    
Jean, refugiado haitiano, tem 37 anos e chegou a estudar até o nível superior. Entrou no 
CIEJA Perus para aprender português e continuar seus estudos, para realizar seu grande 
sonho de ser comunicador.

Inédito: 09/03, quinta-feira, 18h30. 

Ep. 13 - Sesi Vila Canaã (GO)    
Josemar parou de estudar quando começou a trabalhar na infância, o que se tornou 
uma barreira para seu crescimento profissional, mas conseguiu superá-la através da EJA 
Profissionalizante com aulas na própria fábrica.

Inédito: 16/03, quinta-feira, 18h30. 

Curtas Co.Liga (15 min.) 

Ep. 18 - Nóis É Cria    
O documentário Nois é cria! mostra como o movimento do funk LGBTQIPN+ constrói 
identidades estéticas e expressões criativas que lutam pela liberdade e diversidade de 
gênero, raça e classe.

Inédito: 03/03, sexta-feira, 20h30. 

Ep. 19 - Amana Katu – Pelo Direito à Água     
Aldelina é ribeirinha das Ilhas de Belém. Mesmo morando às margens do rio, seu maior 
desafio é o acesso à água. O Amana Katu facilita esse acesso por meio de sistema de 
captação de água da chuva.

Inédito: 10/03, sexta-feira, 20h30. 

Ep. 20 - Guardiões de Sementes      
Agricultores paraibanos preservam há gerações um conjunto de sementes crioulas, 
que garantem segurança alimentar, o fortalecimento da agricultura familiar e um 
desenvolvimento rural sustentável.

Inédito: 17/03, sexta-feira, 20h30. 

Ep. 21 - Museu  Vivo do Nordeste      
Professor paraibano criou em sua casa o Museu Vivo do Nordeste, local em que, além de 
expor itens do cotidiano nordestino, também celebra o patrimônio cultural imaterial em 
festejos populares.

Inédito: 24/03, sexta-feira, 20h30. 
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Ep. 22 - Tem Vaga Pra Mim?    
Quem tem emprego em uma das cidades que mais emprega no Brasil? A partir de três 
histórias, o curta apresenta um retrato dos desafios vivenciados por PCDs no mercado de 
trabalho de São Paulo capital.

Inédito: 31/03, sexta-feira, 20h30. 

Hora de Agir - 3ª temporada (20 min.) 

Ep. 13 - Pastagens Regenerativas     
Não há sustentabilidade econômica sem sustentabilidade ambiental. Ricardo Campos foi 
à Ermida de Nossa Senhora de Aracelis, com os convidados Marta Cortegano e Bernardo 
Marujo, para conhecer o projeto Pastagens Regenerativas.

Inédito: 01/03, quarta-feira, 23h30. 

Ep. 14 - Também Vamos Ter Aviões Elétricos?  
Na 6ª edição da Air Summit em Ponte de Sôr, Ricardo Campos conversa com Hugo Hilário 
sobre o caminho da descarbonização do setor da aviação, o cluster aeronáutico desta região 
de Portugal e a transição do setor com a reciclagem.

Inédito: 08/03, quarta-feira, 23h30. 

Ep. 15 - III Energy And Climate Summit Água   
Na III Energy & Climate Summit sobre a água, debateu-se sobre os desafios na gestão da 
água, novas soluções para uso, entre outros temas. Consequências da crise climática já são 
visíveis e a necessidade de adaptação é irrefutável.

Inédito: 15/03, quarta-feira, 23h30. 

Episódio 16 - Hidrogênio Verde 
No Campus Politécnico de Portalegre, trabalha-se em soluções para Hidrogênio e Gases 
Renováveis. Este gás de grande densidade energética será a solução para a descarbonização 
das indústrias.

Inédito: 22/03, quarta-feira, 23h30. 

Episódio 17 - Que Árvores Plantar?  
Ricardo Campos foi a Santarém conversar com Jorge Cancela e discutiram o tema: Que 
árvores plantar? Sua seleção depende da localização e, em tempos de crise climática, 
devemos plantar cada vez mais.

Inédito: 29/03, quarta-feira, 23h30. 
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Bubu e Corujinhas (10 min.) 

Ep. 5 – O Escorregador Colorido 
Quem já brincou na chuva vai adorar nosso circuito de poças d’água! Quando chove e faz sol, 
algo muito lindo aparece no céu... Um escorregador feito de gotinhas de água!

Inédito: 01/03, quarta-feira, 07h.

Ep. 6 – A Estrada das Pegadas  
Encontramos uma trilha de pegadas, mas... qual animal teria deixado essas marcas? Existem 
também animais que caminham debaixo da terra, sabiam? Mamãe explica tudo isso 
cantando a canção “Pegadas”.

Inédito: 03/03, sexta-feira, 07h.

Ep. 7 – Boa Noite, Floresta!   
Vamos conhecer os animais noturnos e perceber que as corujas enxergam e ouvem melhor 
à noite. Além disso, nessa aventura aprendemos que tudo tem a sua hora. Quer vir aprender 
com as Corujinhas?

Inédito: 06/03, segunda-feira, 07h.

Ep. 8 – O Gigante Pequenininho    
Quem aqui já viu uma tartaruga-de-couro, também conhecida como tartaruga-gigante.? 
Vamos com as Corujinhas conhecer as variedades e características dos répteis!

Inédito: 08/03, quarta-feira, 07h.

Ep. 9 – Era Uma Vez Uma Semente     
Máquina de comer frutas, sementes enterradas, framboesas, flores trazidas do campo das 
alfazemas... Essa aventura está demais! Vamos conosco aprender sobre as partes das plantas 
com a joaninha?

Inédito: 10/03, quarta-feira, 07h.

Ep. 10 – Onde Você Mora?      
Casa feita de barro e palha? Casa cavada em um buraco na terra? Morar dentro de seu 
próprio casco? Entre nessa aventura com as Corujinhas e descubra onde vivem muitos 
animais da floresta!

Inédito: 13/03, quarta-feira, 07h.

Ep. 11 – O Cardápio da Floresta  
Cada animal tem a sua comida preferida! Os “Sabores da Natureza” são incri-cri-críveis e no 
menu da floresta tem opção para todo mundo. Vamos conhecer com as Corujinhas?    

Inédito: 15/03, quarta-feira, 07h.

Inéditos Faixa Infantil
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Ep. 12 – Que Frio!      
Você sabia que existem corujinhas branquinhas como a neve e que adoram frio? O outono e 
o inverno são mesmo repletos de surpresas!

Inédito: 17/03, sexta-feira, 07h.

Ep. 13 – O Grande Dia       
Vovô e Vovó Coruja estão chegando para o Dia da Família! A Bonie será a diretora de uma 
encenação especial que as Corujinhas estão preparando para eles... venha conferir!

Inédito: 20/03, segunda-feira, 07h.

Ep.  14 – Zum, Zum, Zum!      
As abelhinhas fazem um trabalho suuuuuper importante na floresta! Mas por que será que 
elas voam de flor em flor?!

Inédito: 22/03, quarta-feira, 07h.

Ep. 15 – Um Dia de Verão      
Hoje é o primeiro dia do verão, vamos para a praia com as Corujinhas? Vamos fazer novos 
amiguinhos e curtir muito!

Inédito: 24/03, sexta-feira, 07h.

Ep. 16 – Um Mistério na Floresta       
Biel fez uma descoberta misteriosa: viu uma grande árvore com olhos de coruja! Será que 
isso é mesmo possível? Que legal! Vamos aprender com o Papai Coruja sobre o mimetismo.

Inédito: 27/03, segunda-feira, 07h.

Ep. 17 – O Bicho Que Foi Outro Bicho        
À beira do lago, Bubu vê um sapo e peixinhos diferentes, que o sapo diz serem seus irmãos. 
Ele diz que era assim, mas agora já é grande. Bubu se encanta e decide se transformar 
também. No que será que a ela vai se transformar?

Inédito:  29/03, quarta-feira, 07h.

Ep.  18 – Uma Chuva de Verão         
Conhecem o ciclo da água? Então vamos tomar banho de chuva com o Tucano para 
aprender! Ah, e escutar Mamãe cantando a deliciosa canção “Chu-chu-chuva!”.

Inédito: 31/03, sexta-feira, 07h.
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O Diário Mika (10 min.) 

Ep. 78 – As Canecas da Vovó          
Mika vê sua avó fazendo canecas de cerâmica e também quer fazer. Mas a argila acabou! 
Com a ajuda de Abelhuda, Mika vai procurar mais argila para poder fazer cerâmica também.

Inédito: 31/03, sexta-feira, 07h.

Musicópolis (10 min.) 

Ep.  25 – Os Sonhos Mágicos da Mata           
Dó, Ré, Mi conversam sobre a música dos índios e resolvem seguir rumo à Musicópolis. Lá, 
Teté os leva para encontrar a índia Amana, que conta histórias e fala sobre a importância da 
música para os índios

Inédito: 31/03, sexta-feira, 07h.

Ep.  26 – Bora Dançar Ajuntalhado            

Teté chega atrasada para o encontro com o Trio Dó, Ré, Mi. Para não perderem tempo, ela 
vai apresentar a eles diversos ritmos musicais, do tempo da bisavó dela, mas que podem ser 
muito divertidos para eles também.

Inédito: 31/03, sexta-feira, 07h.
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