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Uma luz acende uma nação!



Todos nós temos uma 
luz que mora dentro
do nosso coração. 

E para acendê-la, basta
a gente lembrar de todas

 as coisas boas da vida 
e do bem que a 
gente espalha.

Somos uma 
Nação corderosadora 

que transforma o mundo. 
E juntos, em casa,
podemos iluminar 

tudo ao nosso redor.
Porque a nossa 

luz acende o mundo.

Partiu iluminar em 
CASA E BRINCANDO!



QUE 
HAJA 
LUZ!



Quando FIca tudo escuro 
em alguns momentos, 

precisamos lembrar da luz que 
temos dentro de nós. 

Não importa o que aconteça, se 
pensarmos positivo e sempre 

lembrarmos das coisas boas da 
vida, podemos transformar o 

mundo.

E temos certeza que tudo isso 
irá passar, Então vamos 

aproveitar o 
tempo em casa e 

iluminar
tudo!



vidro de conserva

velinhas de pilha
papel preto

que tal decorar 

o quarto com luminárias 

super divertidas? 

Olha só que legal:

DiY



dá pra fazer 
garrafInhas de luz com 

mensagens positivas...

Ou 
um  varal de fotos iluminado 

com fotos dos melhores 
momentos com a família.

https://www.youtube.com/watch?v=Rpe580Tru70

https://www.youtube.com/watch?v=QBe8azdQWBs

vidro de conserva

velinhas de pilha
papel preto

https://www.youtube.com/watch?v=Rpe580Tru70
https://www.youtube.com/watch?v=QBe8azdQWBs


DiY
Oficina de Squish : 

relaxante e estimula

criatividade

Farinha de trigo

bexigas
caneta permanente 

barbante

Squish Caseiro – com farinha de trigo



e aqui você aprende 
COMO FAZER UM SQUISH 

COM AREIA CINÉTICA:

https://www.youtube.com/watch?v=klbzGb9b4lA

Você vai precisar de:

bexiga
areia cinética

elástico de silicone

caneta permanente

tesoura sem ponta

olhos de plástico

Pizza de Caneca: 

https://www.youtube.com/watch?v=klbzGb9b4lA


Receitinhas
Pizza de Caneca: 

Uma fatia de pão de forma

Primeiro você precisa quebrar 
uns pedacinhos da fatia de pão, 

depois coloque todos os 
ingredientes em camadas dentro 

de uma caneca e leve ao 
micro-ondas por 1:00 minuto. ��

Meio tomate picadinho
queijo
orégano



Receitinhas
bolo de caneca:

calda:

1 ovo �
2 colheres (sopa) de achocolatado em pó �
3 colheres (sopa) rasas de açúcar �
4 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo �
1 colher (sopa) de óleo �
1 colher (café) rasa de fermento em pó�
4 colheres (sopa) de leite�

2 colheres (sopa) de achocolatado em pó �
1 colher (sopa) de margarina 
1/2 xícara de leite �
Confete colorido/coco ralado (opcional) �



Coloque todos os ingredientes 

dentro de uma caneca de 

aproximadamente 300ml ou mais. 

Mexa até obter uma massa 

homogênea e leve ao 

micro-ondas de 

2:30 até 3:00 minutos.
��

Como fazer:



Receitinhas

Se tiver alguma dúvida, a 
Helena ensina o passo a 

passo das duas receitinhas 
de caneca aqui.

Que tal marcar um café virtual 
com suas amigas?

Compartilhe as receitinhas com elas,   
marque um horário para fazer uma vÍdeo 

chamada e saborear essas delÍcias 
colocando o papo em dia.

https://www.youtube.com/watch?v=QOC4GF8DyrM

https://www.youtube.com/watch?v=QOC4GF8DyrM


DANCE ´N  FUN

Selecione as 

músicas que

 mais gosta 

e dê o play!

É HORA DE SACUDIR O ESQUELETO!

Ficar em casa não é motivo pra FIcar 
sem exercícios, então bora se mexer

Dance no seu ritmo! 

O importante é não FIcar parada. 
Não esqueça de convidar toda a

 família pra dançar também!



DANCE ´N  FUN
Ah, Now United é banda do 
momento, não é mesmo?!

E adivinha só? 

A Any Gabrielly ensinou o 
passo a passo da coreograFIa 
da música “Na na na” no canal!

Quer aprender? 

dá uma olhadinha
 neste vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=w6J4D22QnRY

https://example.com'
https://www.youtube.com/watch?v=w6J4D22QnRY


Complete a 
letra 
Com músicas 
da BMDM:

Vamos ver se todo mundo 
aprendeu a letra de verdade?
Escolha uma música da BMDM.

Solte o som.
Pare em algum momento e 

aponte para alguém
 da família 

completar  a letra. 

DE
SA 
FIO

...........

https://www.youtube.com/watch?v=WfF9odcSoEk

https://www.youtube.com/watch?v=WfF9odcSoEk


DE
SA 
FIO

...........

https://www.youtube.com/watch?v=KCk5Pe-tfpM

Complete a 
letra 
Com músicas 
da BMDM:

https://www.youtube.com/watch?v=souY6qB9LHY

https://www.youtube.com/watch?v=KCk5Pe-tfpM
https://www.youtube.com/watch?v=souY6qB9LHY


DE
SA 
FIO

...........

https://www.youtube.com/watch?v=0d5uj3at5T4

Complete a 
letra 
Com músicas 
da BMDM:

https://www.youtube.com/watch?v=Xra31gW6Kwc

https://www.youtube.com/watch?v=0d5uj3at5T4
https://www.youtube.com/watch?v=Xra31gW6Kwc


DE
SA 
FIO

...........

https://www.youtube.com/watch?v=nWKLDk5B5u4

Complete a 
letra 
Com músicas 
da BMDM:

https://www.youtube.com/watch?v=nWKLDk5B5u4


DE OLHOS 
VENDADOS

DE
SA 
FIO

...........
Papel, lápis e uma venda!

Isso é tudo que você precisa pra 
esse desafIo.

Pegue objetos que tem em casa 
e desaFIe todos a desenharem de 

olhos fechados. Ganha quem 
FIzer o melhor desenho, ou pelo 

menos tentar.

Divirtam-se!



As meninas também 
FIzeram esse desaFIo no Canal. 

Quem será 
que ganhou?

https://www.youtube.com/watch?v=WDmPCY_OXdk

E não esqueça!”

Lavem bem as mãos, 

use álcool gel e

cumprimente com

 o pezinho ;P

https://www.youtube.com/watch?v=WDmPCY_OXdk



