




Ivete tem sete anos, é !lha de uma 
veterinária, e tem um superpoder: 

ela consegue conversar com os 
animais. Junto com o porquinho 

Oito e seus amigos Tom e Martina, 
ela descobrirá os problemas dos 

animais e ajudará sua mãe a 
tratá-los.

Storyline



série de animação
26 episódios

7 minutos

público alvo:
crianças de 3 a 8 anos
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Ivete se mudou recentemente da cidade grande 
para o interior, onde sua mãe veterinária irá 

trabalhar atendendo animais de todos os portes. 
Ao chegar lá, seu novo vizinho Tom está às voltas 
com uma porca que acabou de dar a luz. Ivete se 
apaixona perdidamente pelo oitavo da ninhada, 

que acaba virando seu melhor amigo e ganhando o 
nome de “Oito”.

A Chegada



Tom, ao contrário de Ivete, sempre viveu 
na fazenda, mas não se interessa por 

assuntos ligados à terra. É um expert em 
tecnologia e se fascina pela vida na 

cidade. Já Ivete sempre viveu na capital 
e, desde que chegou, não se cansa de 

admirar a natureza. Martina é uma 
devoradora de livros sobre mistérios e 

sonha em ter uma turma igual à de suas 
coleções e viver aventuras investigativas. 

Bastou Ivete chegar para a vida desses 
quatro !car muito divertida!

 

Sinopse



A cada episódio a veterinária Ângela 
receberá um novo paciente precisando 

de ajuda. Com as informações 
privilegiadas que Ivete consegue 
conversando com os animais, a 

genialidade tecnológica de Tom e seus 
robôs, a organização de Oito e a cabeça 

brilhante de Martina, essa turma vai 
desvendar mistérios animais enquanto 
aprende sobre a natureza e os bichos.

Sinopse



Estrutura do Episódio

Numa estrutura de um paciente por episódio, essa 
série infantil funcionará como as conhecidas séries 
procedurais dedicadas ao público adulto, nas quais 

cada episódio trata de um “caso”.

A mamãe-veterinária faz o primeiro exame no paciente do dia, sempre 
com a ajuda de Ivete e do porquinho Oito. Neste momento, a doutora 
sai para resolver alguma coisa e é quando Ivete e Oito têm a 
oportunidade de conversar com o paciente. Através dessa conversa, 
os mini veterinários conseguirão informações ou pistas para 

desvendar o caso.  É aqui que entram em cena Tom e Martina.



Estrutura do Episódio

Agora o quarteto unirá forças para ajudar o 
animalzinho doente. Os robôs de Tom serão o “oráculo 
Google” e darão respostas sobre todos os assuntos, 
incluindo o funcionamento do corpo de cada 
animalzinho. Ivete é quem, através de sua 
sensibilidade aguçada, percebe as sutilezas e os sinais 
que os bichinhos apresentam. Oito organiza as ideias 
e dados em planilhas e é Martina quem conseguirá 
juntar todas essas informações e mostrar possíveis 

caminhos para a solução do caso.



Estrutura do Episódio

Durante a pesquisa, nosso quarteto mergulha no número 
musical do episódio. Uma canção original que terá como 
tema o animal em questão. É durante a canção que Ivete, 

Oito, Tom e Marti encontrarão a solução para o caso.

Quando a Mamãe volta, Ivete conta o que 
descobriu sobre o paciente. Embora a mãe não 
acredite que sua !lha consegue falar com os 
animais, ela parece estar sempre certa. E juntas elas 

ajudam o bichinho paciente a se curar.



Ensina

Estimula

- a leitura e os estudos
- o uso da tecnologia conscientemente 

para a busca de informações úteis
- a con!ança e espelhamento nas 

!guras familiares, ou que exercem esse 
papel no cotidiano das crianças

(adultos educadores)
- o respeito e o cuidado com os animais 
- a diversidade, a beleza e importância

da natureza

Valoriza

- o conhecimento e a 
diversidade

- o afeto pelos animais
- a cooperação, o respeito e o 

trabalho em equipe

Exercita

- a empatia, a simpatia e a 
solidariedade

Apresenta

- a valorização do feminino e mostra 
às meninas a importância que a 

mulher cumpre em todas as camadas 
da sociedade e da vida

- uma criança cadeirante em situação 
de total inclusão e sem postura de 

vítima

Justificativa

- sobre os animais
- sobre o funcionamento do corpo

- a buscar soluções práticas, 
fundamentadas e humanas para os 

problemas
- a olhar de diferentes formas para uma 

mesma situação (compreensão)
- as diferenças entre os seres vivos e os 

robôs (natureza X tecnologia)



Ivete
Ela tem sete anos, é curiosa, vibrante, 

cheia de energia e AMA animais. Ivete se 
encanta diariamente com o espetáculo 
que a natureza lhe oferece. Às vezes sua 
empolgação é tanta que ela se atrapalha 
e !ca um pouco estabanada. Seu super 

poder é que ea conversa com os animais!



Oito
Ele é o melhor amigo de Ivete. Os dois  são 

inseparáveis. Oito é  metódico, 
extremamente organizado e muito 

seletivo para comer, mas também é um 
parceiro muito amoroso. É ele quem 

segura a onda de Ivete quando ela !ca 
empolgada demais.



Tom mora com o pai na casa vizinha ao sítio 
onde vivem Ivete e Ângela. Esse garotinho 

de 7 anos de idade sempre morou no 
ambiente rural e seu grande sonho é 

conhecer a cidade grande. Tom acha a vida 
no campo muito sem graça e usa suas 

habilidades tecnológicas  para melhorar o 
funcionamento da fazenda, o que não 

agrada muito seu pai. Seu hobby é construir 
bichos-robôs.

Tom



Criada por sua avó, essa garotinha nasceu 
com um problema nas pernas e precisa de 
uma cadeira de rodas para se locomover. 

Martina lida bem com isso, aliás, é uma garota 
muito segura, de personalidade marcante  e 

dona de um humor peculiar. Marti  é o 
cérebro das operações e quem consegue unir 
as ideias malucas de Yvette e o pragmatismo 

de Tom.

Martina



Uma mãe carinhosa, cuidadosa, mas com muita 
autoridade. Apaixonada por Ivete por sua 

pro!ssão. Trabalha muito e está sempre muito 
ocupada, mas sempre acha tempo para a !lhota. É 
uma ótima veterinária e atende animais de todos 

os portes. Con!a muito em Ivete, mas não acredita 
que ela de fato converse com animais, acha que é 

só mais uma fantasia da sua mente fértil .

Ângela



1) O Cachorro que comeu um ovo de Páscoa;
2) O Gato caiu de muito alto e não está conseguindo fazer  xixi;
3) A Raposa que levou picadas de abelhas;
4) O Galo que engoliu um brinquedo e não consegue cantar;
5) O Cavalo que comeu demais e torceu o estômago;
6) O Coelho com torcicolo;
7) O Boi e o carrapato (tristeza parasitária bovina);
8) O Porco com rinite;
9) O Furão que só dizia não (otite);
10) A Vaca que não dava de mamar (mastite);
11) O Cavalo competitivo com nariz sangrando;
12) O Sabiá intoxicado pelo metal da gaiola;
13) O caso do Hamster bochechudo (bochechas obstruídas).

Alguns temas de Episódios



Cenários
A casa do Sítio



Cenário
Biblioteca

Casa na Árvore

Consultório
no Celeiro



Cenários



Cenários



Potencial de Licenciamento

Segmento Infantil:
brinquedos, bonecos, livros, jogos, pelúcias, dvds, 
cds, jogos interativos para tablets e celulares, entre 

outros.

Segmento Pets:
coleiras, potes de comida, caminhas, 
casinhas, roupinhas, produtos de higiene, 

brinquedos, entre outros.



Aplicativo no qual a criança
a) cuida dos animaizinhos

b) assiste aos clipes musicais da série
c) colore os bichinhos e bichos–robôs
d) monta seus próprios bichos-robôs

d) identi!ca qual é o bichinho quando 
escuta o nome ou som

 que ele faz

Canal do Tom no Youtube 
no qual ele documenta os 

casos  dos animaizinhos que 
aparecem no consultório e 

como eles foram solucionados.

Spin-o!s
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