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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!



DANCE ´N  FUN

QUE 
HAJA 
LUZ!



DANCE ´N  FUN

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 iluminar tudo ao 

nosso redor.

E temos certeza que tudo isso 
irá passar, Então vamos 

aproveitar o 
tempo em casa e 

iluminar
tudo!



Receitinhas
picolé de água de coco:

Frutas preferidas da estação

Arrume  os pedaços de frutas 

em uma forminha para picolé.

 (aqui pode improvisar com outras 

formas de gelo ou ainda copinhos plásticos)

palitinho de sorvete

água de coco

Coloque a água de coco nas forminhas 

cobrindo totalmente a camada de frutas.

Coloque os palitinhos de sorvete.

Leve ao congelador por 6 horas 

ou até estarem sólidos.



Receitinhas
Veja outras opções de 
picolé divertidos aqui:

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

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



qual o
sabor
do 
picolé? 

Ah, também dá pra fazer um 
desafio bem divertido pra 

passar o tempo com toda família. 
Tente descobrir o sabor do 

Picolé =) 
A Duda e a Giovanna 

mostram como é
 esse desafio aqui.

DE
SA 
FIO

...........

https://www.youtube.com/watch?v=BD�cusCCqw



DANCE ´N  FUN

É uma maneira super divertida e 
engraçada de passar o tempo.

No Canal Mundo da Menina
tem muitas dicas e truques pra você 

fazer nessa quarentena.

Ah, você também pode postar e marcar 
a gente.

 Vamos adorar ver os 
tik toks de vocês =)

Você sabia que a 
Pampili tem Tik Tok?

Segue a gente lá 



DANCE ´N  FUN

https://www.youtube.com/watch?v=7m-XKQY9Rck

https://www.youtube.com/watch?v=u337f5iAjso

Quem disse que não

 teria truques incríveis do

 TikTok aqui para vocês?

=*



https://www.youtube.com/watch?v=YIKK4nIkd3g



DiY
Jogo da velha

Quem aí gosta de brincar? Que tal 

aproveitar o tempo em casa e pedir 

algumas dicas de brincadeiras para

seus pais e avós?

Aqui vai a primeira dica:

Jogo da velha com pedrinhas!!

É só separar as pedrinhas, tinta, 

pincel e um tabuleiro (pode ser 

papelão madeira ou alguma 

superfície lisa) é só usar a 

criatividade! 



https://www.youtube.com/watch?v=cpSirb_oV8c

A segunda dica é a brincadeira
pé na lata. 

A Helena e a Giovanna 
ensinam o 

passo a passo aqui.

DiY



Receitinhas

Balinhas  de gelatina

Fáceis, rápidas, divertidas 

e saudáveis.

gelatina diet sem sabor

gelatina com sabor

água



Receitinhas

https://www.youtube.com/watch?v=TSQWaqt6Kmw

quer aprender a fazer
as balinhas?

a Nathalie ensinou o 
passo a passo aqui.



DiY
Vamos pintar??

A pintura é super relaxante 

e estimula a criatividade. 

Pra começar a brincadeira, você 

vai precisar de :

Esponjas 
Tinta guache
Água (para diluir a tinta)

Pratinhos para tinta

Cartolina

Pintura com esponja de cozinha



https://www.youtube.com/watch?v=BD�cusCCqw

São muuuitas possibilidades!

Pegue uma esponja de cozinha e
corte em pedaços pequenos.
Faça moldes em pratinhos,

 caixa de sapatos ou 
papel sulfite.

Agora é só pintar em uma
folha com leves batidas

 de tinta.

Pintura com molde

Você também pode criar 
carimbos com esponja ou Eva 
com tampinhas de garrafas.

Além de uma brincadeira 
incrível é super educativo.

Criando carimbos



https://www.youtube.com/watch?v=BD�cusCCqw

Peça ajuda de um adulto
e corte a esponja em 
formatos divertidos.

Ela vai ficar bem parecida
com um carimbo.

Esponja cortadinha

É só passar a esponja na 
tinta e brincar o 
quanto quiser!

A páscoa está chegando...

Que tal aproveitar essa ideia

pra fazer um cartão incrível

pra todos da família?



https://www.youtube.com/watch?v=CeTr-7727KM

DiY

Olha só que legal, 
nesse vídeo a Analara 

ensina 3 opções 
muito legais.

Ah, falando em pintura, 
você também pode 
pintar camisetas.



DiY
Decorando os ovos

Chame toda a família, pegue 

os ovinhos, tinta e pincel.

Faça um furinho na pontinha 

dos ovos pra aproveitar e fazer

alguma receitinha com ele.

Lave bem pra tirar todo o resto

de ovo e depois é só deixar a sua

criatividade fluir!

Especial
Páscoa



Outra dica incrível é 

aproveitar a casca pra 

fazer uma mini hortinha.

Você precisa quebrar a parte 

de cima da casca do ovo com

cuidado e plantar um 

tempero pra mamãe usar

pra cozinhar =) 



https://www.youtube.com/watch?v=udTTG92ns_A&fe-

É uma 
oportunidade
perfeita para
brincar com a 
sua família =)

Teve desafIo de Páscoa no Canal 
com a Lorena Queiroz e a 

Giovanna Leão. 
Será que elas conseguiram 

comer coisas que não combinam 
com chocolate?



DiY Especial
Páscoa

Lembrancinhas de páscoa:

Com uma sacola de papel, você pode cortar
 criando as orelhinhas e depois juntá-las

amarrando com uma fita de tecido 
ou barbante. 

Fica perfeito para
criar lembrancinhas
criativas de 
coelhinho para 
a Páscoa.

sacola de papel
tesoura sem ponta
barbante
canetinha 



E não esqueça!”

Lavem bem as mãos, 

use álcool gel e

cumprimente com

 o pezinho ;P


