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Ao PÉ DA LETRA é um projeto criado por Mariana Elisabetsky e 
desenvolvido em conjunto com a produtora O Mundo de Charlotte de 
Suppa, Miguel Falabella e Filipe Fratino.

Nossa produtora já realizou as séries:

- Os Óculos Mágicos de Charlotte - Série Animada para Disney Jr - 22x05’

- Canal da Charlotte - YouTube Kids - 86x07´

- Charlotte SOS Educação - Animação e Live Action  30x11´ 

- Família Pharmaco – Animação  - 12x15´

- Saber Não Ocupa Espaço -  Factual - 56x05´

Neste RIO2C a produtora traz dois novos projetos para o mercado: Turma 
do Nariz e Ao Pé da Letra.



Logline 
As letras terão de se unir e formar palavras para enfrentar desafios juntas.

 
 

Gênero
Série de animação 2D inter programação.

Formato  
52 episódios de 3 minutos

Público-Alvo  
Crianças de 3 a 6 anos de idade

  



Argumento & Justificativa 
Ao Pé de Letra introduz um olhar divertido para o processo da alfabetização. Não tem a pretensão de substituir o papel da escola na 
alfabetização, mas instigar de forma criativa a curiosidade da criança para a linguagem escrita. Pode ainda servir de ferramenta para 
os professores e as famílias brincarem com as letras, aproximando as crianças do letramento de forma lúdica e descontraída.
 
A alfabetização é um processo encantador e abre um mundo novo para as crianças, mas essa época de descobertas também pode 
causar bastante ansiedade para os pequenos e suas famílias. A série se propõe a estimular as crianças a adentrar esta nova fase com 
coragem e disposição já que a escrita não é o resultado da simples cópia de um modelo externo, mas sim um processo de construção 
pessoal.
 
Os pais se perguntam qual é a idade certa para alfabetizar seus filhos, se eles estão atrasados e por vezes se angustiam achando que 
seus filhos nunca superarão o enorme desafio de decifrar a linguagem escrita. A cultura imediatista na qual vivemos hoje, que atinge 
tanto as crianças quanto os cuidadores, só aumenta o problema, já que o processo de alfabetização necessariamente leva tempo.

Embora a alfabetização escolar propriamente dita só se inicie em torno dos 5, 6 ou 7 anos de idade, a depender do método educacional, 
desde que nasceram as crianças convivem com a linguagem escrita. Aproveitar a curiosidade infantil para introduzi-la a este mundo é 
uma ótima oportunidade de tornar o processo de alfabetização mais humano e natural.
 
Educadores costumam dizer que cada criança tem seu tempo de desenvolvimento cerebral. E estudos mostram que, para chegar à 
alfabetização completa, o cérebro infantil terá de ultrapassar diversas fases. Em resumo, através de estímulos, os pequenos vão adquirir 
as habilidades que culminarão na completa alfabetização.
 
Não esqueçamos do importante papel do brincar dentro de qualquer processo de apreensão de conhecimento infantil. O brincar é 
entendido por pesquisadores como o modo que a criança se expressa e interpreta a vida, podendo ser considerado também como uma 
forma de leitura e escrita sobre o mundo.



Na fase da Educação Infantil estimula-se um primeiro contato com as letras e palavras através de atividades lúdicas que 
estimulem a curiosidade infantil. Ao Pé da Letra não tem o objetivo de alfabetizar crianças pequenas precocemente, mas sim 
fazer uma apresentação divertida e instigante ao mundo das palavras.

Emília Ferreiro, argentina formada em psicologia que dedicou sua vida ao estudo do desenvolvimento da escrita, sob a 
orientação de Jean Piaget, em seu livro “Psicogênese da língua escrita”, dividiu o processo de alfabetização em quatro fases. A 
série Ao Pé da Letra pretende atuar nas duas primeiras:

-Fase pré-silábica: despertando uma faísca de curiosidade nas crianças de idade pré-escolar iniciando-as na jornada do 
processo de alfabetização para que elas comecem a notar que a escrita está relacionada à fala 

-Fase silábica : com histórias divertidas e personagem cativantes, possibilitar que os pequenos comecem a entender a 
correspondência entre a escrita e a fala, arriscando até os primeiros rabiscos para interpretar as letras da sua própria 
maneira 

A alfabetização de crianças não é exclusividade da escola. É consenso que o domínio do sistema linguístico é construído em 
casa também. Neste sentido a série aproxima as famílias desta importante fase na vida de seus filhos, promovendo o que 
chamamos de “ambiente alfabetizador”, ou seja, criando possibilidades variadas para a estimulação cognitiva infantil.



Personagens
 
 

As 26 letras do alfabeto ganharão formas divertidas, personalidades e modos de se comunicar, que sempre 
estarão relacionados aos sons que emitem. As letras mais usadas no português serão as nossas protagonistas. 
Por exemplo, o A é sujeito intenso e animado, que está sempre pronto para uma nova aventura. Quando se 
decepciona fala “aaaah”, quando se impressiona grita alto “aaaah!” Muitas vezes, por estar muito empolgado, 
demora para entender alguma coisa, mas quando finalmente a ficha cai ele fala “aaaah”.
 
A letra M é uma mocinha muito desconfiada. Do tipo “ver para crer”. Quando alguém propõe alguma coisa, ela 
sempre responde com um “mmmm...”, como quem diz “não sei ainda, deixa eu pensar um pouco?”.
 



A Narradora
 
Uma narradora com voz madura, como se fosse uma vovó muito paciente e amorosa.         
Referência: Fernanda Montenegro. Essa narradora nunca aparecerá em vídeo, só áudio, assim 
como a narração de Stephen Fry na animação britânica “Pocoyo”. Essa voz entra em voice over e 
lê as palavras que as letras formam ao se juntarem. Podemos usar a voz também para reagir aos 
acontecimentos com onomatopeias e sons.

  



Estrutura do Episódio 
Sinopse da Série

A cada episódio as letras são apresentadas a um desafio simples e percebem que sozinhas não 
vão conseguir superá-lo. Resolvem então se combinar e formam uma primeira palavra. Nossa 
narradora fala a palavra em off, como se estivesse lendo. Em seguida, a imagem do que foi dito 
se materializa. Este primeiro objeto não ajuda as palavras a resolverem o conflito. Elas então se 
combinam novamente, de um outro jeito, formando uma nova palavra. Nossa narradora lê a 
segunda palavra e o novo objeto aparece. Este sim é efetivo para resolução do conflito inicial. 
As letras comemoram e o episódio termina com um plot twist, gerando humor. 

  



Algumas Sinopses de Episódios

CASA

As personagens C, A, O, P e S estão brincando de bola ao ar livre quando, sem aviso, começa 
a chover. O A reclama “aaaa”. As letras se olham e tentam se juntar para resolver o problema. 
As letras C, O e P se juntam, o O duplica e juntos formam a palavra COPO. Nossa narradora 
diz “COPO” e um copo se materializa. Vemos o copo se encher de água de chuva, mas as 
letras se entreolham percebendo que isso não resolveu o problema. Elas se rearranjam e dessa 
vez conseguem formar a palavra CASA. A Narradora diz “CASA” e uma casinha surge. As letras 
correm, entram dentro da casinha e quando estão finalmente abrigadas, a chuva cessa 
instantaneamente e o sol reaparece.

 
PIPOCA

As letras P, I, U, O, C e A estão sentadinhas no sofá assistindo a um filme quando suas 
barriguinhas começam a roncar. As letras se arranjam e formam a palavra CIPÓ. Nossa 
Narradora diz “CIPÓ”, um cipó se materializa no meio da sala e a letra U, aventureira que é, se 
pendura no cipó e fala “uuhhhu”! Mas as barriguinhas continuam roncando, então as letras se 
rearranjam formando a palavra PIPOCA. Quando a Narradora enuncia a palavra “PIPOCA”, um 
balde enorme de pipoca se materializa no colo das letrinhas. As letras começam a comer pipoca 
felizes, até que a última imagem do filme vai reduzindo até sumir num pontinho, deixando a tela 
preta. A letra I diz “iiih”...



Algumas Sinopses de Episódios

LAGO 
As personagens L, A, O e G brincam de dobradura sem muito sucesso, até que o O monta um 
barquinho de papel e mostra para os amigos dizendo “ó!”. Todos acham lindo e aplaudem. 
Começam a olhar em volta procurando um lugar para brincar com ele. As letras se arranjam 
formando a palavra GALO. Nossa narradora diz “GALO” e um galo aparece. A letra A diz 
“ãããhn?”. O galo canta bem alto e o A se esconde atrás do G. As letras se rearranjam e dessa 
vez conseguem formar a palavra LAGO. A Narradora diz “LAGO” e surge um lindo lago. As 
letras se alegram, colocam o barquinho na superfície da água do lago. Mas o galo pula no barco 
e todos afundam. 

MAPA
 
As letras M, P, I e A estão andando numa estradinha de terra quando encontram uma 
encruzilhada. Elas se entreolham e o I diz “iiih”. Pelo visto essa turma não sabe pra onde seguir. 
As letras se arranjam, o P se duplica e eles formam a palavra PIPA. Ouvimos a voz da 
Narradora dizendo “PIPA” e uma pipa se materializa. A letra A segura o fio achando lindo ver a 
pipa colorida no céu (“aaaah”!), mas olha para seus amigos e percebe que nem a linda pipa 
resolveu o problema deles. As letras se rearranjam formando a palavra MAPA. Quando a 
Narradora enuncia a palavra “MAPA”, um mapa se materializa na mão da letra P. Observando o 
mapa, as letras percebem que estrada devem tomar, mas ao seguir a caminhada percebem que 
a letra A ficou para trás empinando pipa.



Algumas Sinopses de Episódios

BOLO  

As personagens B, L, I, O e A estão organizando uma festa de aniversário surpresa para a letra 
M. Vemos uma mesa com brigadeiros, bexigas espalhadas e todos usam chapeuzinhos 
pontudos de aniversário até que a letra I chega com uma vela de aniversário, mas percebe que 
eles esqueceram o bolo! Ela diz “iiiih”! A turma toda se desespera. Como comemorarão o 
aniversário sem o bolo? Elas se arranjam e formam a palavra BOLA. Nossa narradora diz 
“BOLA” e uma bola colorida aparece. A letra L, craque em futebol, se anima e começa a fazer 
embaixadinhas, mas o B dá um toque, todo mundo está preocupado e aquele joguinho de 
futebol está pegando mal. As letras se rearranjam, o O duplica e agora formam a palavra 
BOLO. A Narradora diz “BOLO” e um belo bolo de aniversário aparece na mesa. Ufa! Agora a 
festa está completa. O M chega, as letras amigas surgem detrás da mesa fazendo surpresa, o 
M se assusta, tropeça na bola e cai em cima do bolo. Todos caem na gargalhada. 



Proposta Visual / Mood Board  











VIVIAN MARA SUPPA
Diretora de Arte, autora e ilustradora

Suppa é ilustradora, escritora e artista plástica. Já 
ilustrou mais de 150 livros infantis, além de desenhar 
para campanhas de publicidade e artigos em 
revistas. Morou 17 anos em Paris, onde estudou 
história em quadrinhos. Lá, atuou como colorista nas 
histórias em quadrinhos do comandante Jacques 
Cousteau. Ganhou duas vezes o Prêmio Jabuti como 
Melhor Ilustração e nos últimos anos começou a 
escrever e ilustrar suas próprias histórias. Já tem 16 
livros de sua autoria lançados por diversas editoras 
brasileiras. Suppa é diretora de arte das séries 
realizadas pela produtora: Os Óculos Mágicos de 
Charlotte, Canal da Charlotte, Charlotte e  
SOS Educação, Familia Pharmaco e Saber Não 
Ocupa Espaço.



MARIANA ELISABETSKY
Criadora, roteirista

Mariana Elisabetsky tem uma carreira de trinta 
anos que envolve atividades de atriz, cantora, 
apresentadora de TV, locutora, dubladora, roteirista 
e versionista/tradutora de teatro musical, séries de 
tv e cinema.
Teve sua estreia nos palcos aos treze anos e, desde 
então, integrou o elenco de “Estado de Sítio”, 
”Boca de Ouro”, “Peer Gynt”, “Um Réquiem para 
Antonio” (to- dos dirigidos por Gabriel Villela). 
Fez parte dos elencos dos musicais “Mudança de 
Hábito”, “Godspell”, “Meu Amigo, Charlie Brown” 
(no papel de Sally Brown), “Sitio do Picapau 
Amarelo” (no papel de Emília), “A Flauta Mágica” 
(como Pamina), “O Mágico de Oz” (como Dorothy), 
“Pinocchio”, “Grease”, “Cazas de Cazuza”, “Pocket 
Broadway”,entre outros. o elenco fixo do projeto 
“Aprendiz de Maestro”, com diversas apresentações 
anuais na Sala São Paulo nos quais atua e canta com 
orquestra, sob regência do Maestro João Maurício 
Galindo.



Dentre seus diversos créditos em televisão, 
apresentou ao vivo, durante três anos, o programa 
“Turma da Cultura” exibido pela Tv Cultura, 
apresentou o programa “Tra- quitana” (TV Cultura) 
e foi uma das atrizes-manipuladoras da série 
“Igarapé Mágico” (TV Brasil).  Como atriz de voz, fez 
voz original para as séries “Bubu e as Corujinhas”, 
”Under Undergrounds”, “A Hora do Rock”, para a série 
“Musicópolis”, para os podcasts “Esquadrão Curioso 
– Os Caçadores de Fake News” e “Pirimbim”, além 
da voz do personagem Rejeito no espetáculo “As 
Aventuras de Pauleco e Sandreca no Planeta Água”, 
do Palavra Cantada.
No campo da Dublagem, interpretou a mãe da 
heroína no filme da Disney “Moana”, a personagem 
Nanny na segunda temporada da série “Muppet 
Babies”, dublou a voz cantada da personagem Maya 
de “Crazy Ex-Girlfriend”, a voz cantada do perso- 
nagem Koby de “Little People”, faz voz cantada 
para as séries “Blaze e os Monster Machines”, 
“CocoMelon” e durante os últimos três anos foi a voz 
do canal Boomerang no Brasil.



Foi responsável pela versão brasileira dos musicais 
“Meu Amigo, Charlie Brown” (pelo qual recebeu o 
Prêmio Bibi Ferreira de melhor versão brasileira) 
e “RENT” (2016/2017) Em parceria com Victor 
Mühlethaler versionou para o português os musicais: 
“Charlie, A Fantástica Fábrica de Chocolate” (2021), 
“A Escola do Rock” (2019, versão vencedora do 
Prêmio Bibi Ferreira), “Billy Elliot” (2019, versão indi- 
cada ao Prêmio Bibi Ferreira), “Sunset Boulevard” 
(2019), “Cantando na Chuva” (2017, vencedor do 
Prêmio Bibi Ferreira), A Pequena Sereia” (indicada ao 
Prêmio Bibi Ferreira) e “Wicked” (2016, indicada ao 
Prêmio Bibi Ferreira), e “A Pequena Sereia” (indicada 
ao Prêmio Bibi Ferreira), além da atualização 
do script de “O Fan- tasma da Ópera” para a 
montagem de 2018/2019. Escreveu, em parceria 
com Daniela Cury, a dramaturgia do espetáculo 
infantil “Bento Batuca”, ganhador do Prêmio APCA 
de melhor espetáculo musical infantil de 2018. O 
texto também foi indicado ao Prêmio São Paulo de 
Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem (antigo Prêmio 
Femsa).



Suas versões para cinema incluem os filmes 
“Encanto” (Disney), “Vivo” (Netflix), “Arlo, O Menino 
Jacaré” (Netflix), “Cruella”, “Soul”, “A Dama e o 
Vagabundo”, “Mulan” (live action), “Frozen 2”, “O 
Rei Leão” (live action) “Aladdin” (live action), “O 
Retorno de Mary Poppins”, “Dumbo”, “Viva, a Vida É 
Uma Festa”, “Moana”, “A Bela e a Fera” (live action), 
“Carros 4”, “Christopher Robin”, “Ralph Wi-fi”, entre 
outros. Além de versionar as canções das séries dos 
canais Disney Channel e Disney.



FILIPE FRATINO 
Produtor Executivo 

É diretor, roteirista e produtor executivo com ampla 
experiência no mercado audiovisual brasileiro e 
internacional. Ele atuou como produtor executivo em 
produtoras como O2 Filmes, Grifa, Lente Viva e Mixer 
desenvolvendo coproduções entre os mercados do 
Canadá, França e Brasil. 

Envolvido há vários anos na produção infanto-juvenil 
de qualidade, Filipe Fratino colaborou em diversos 
momentos com a MIDIATIVA e participa ativamente 
do ComKids. Sua produção “Natal de Charlotte” foi 
finalista do ComKids 2019 na categoria ficção até 6 
anos. Filipe é diretor e produtor executivo das séries 
realizadas pela produtora: Os Óculos Mágicos de 
Charlotte, Canal da Charlotte, Charlotte e  
SOS Educação, Familia Pharmaco e Saber Não 
Ocupa Espaço.



                                         

       Obrigado !

Contato:

Filipe Fratino

fratinofilipe@gmail.com

zestefilms@gmail.com

+ 55 11 9 61655055




