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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 
iluminar tudo ao 

nosso redor.

E temos certeza que tudo isso 
irá passar, Então vamos 

aproveitar o 
tempo em casa e 

iluminar
tudo!



Receitinhas

pão de minuto:

4 xícaras de farinha de trigo

4 colheres de sopa de manteiga 

4 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal 

4 ovos 

2 colheres de sopa de fermento em pó 

Meia xícara de chá de leite 

1 gema para pincelar

Se tiver alguma dúvida, a Nina

 ensina o passo a passo aqui:

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


SPA CASEIRO: 
Como cuidar do pézinho

HORA
de ralaxar

½ colher de sopa de fubá
1  colher de sopa de hidratante

Misture os dois ingredientes e 
massageie o pézinho por 5 minutos, 
lave e depois deixe por 15 minutos 
em uma bacia com água morna.
 
Se preferir, pode colocar essências.
Depois é só deixar as unhas bem 
lindas com a cor que você quiser!



SPA CASEIRO: 
Para cuidar da pele

1 colher de sopa de mel
2  colheres de abacate amassado
2 rodelas de pepino

Misture o abacate e o mel e espalhe
pelo rosto. 
Coloque as rodelas de pepino nos
olhos e relaxe por 10min.



SPA CASEIRO: 
Para cuidar da pele

SPAday no Mundo da menina

Esse é pra vc conhecer um 
SPAday de verdade!

Ah! Já tivemos um SPAday no 
canal Mundo da Menina. Olha 
só que legal:

Pra ficar bem zen e 
complementar o spa, 
você pode colocar 
músicas com sons 
da natureza. 
É muito relaxante!

https://www.youtube.com/watch?v=U7-wME-wVj4
https://www.youtube.com/watch?v=GY0EtjaDq-g


SPA CASEIRO: 
Para cuidar da pele

Esse é pra vc conhecer um 
SPAday de verdade!

DiY
Quem aí tem um 
Pet levanta a mão!

Eles são fofos e muuuuito amáveis. 
Quem tem um bichinho de estimação 
sabe o quanto a companhia deles faz
bem pra nossa alma.

Para retribuir todo esse amor, 
que tal fazer um boneco super
divertido pra ele?!



Boneco de meia 

Meias coloridas

Enchimento de pelúcia

Feltro branco e preto

Elástico

Tesoura 

Cola de silicone

A Helena ensina o passo a passo aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=ppXFUM0gisc


PARTIU 
FESTA??!!

Convide todos 
da sua casa pra
esse momento
incrível!

Ah! Aqui  tem dicas de passinho de dança: 

Solte o som, cante, 
dance e deixe a 
festa te contagiar!!!

PI
NK   PARTY

Você vai 
precisar de:

Microfone (Escova)
luzes
som

https://www.youtube.com/watch?v=R-h8N-MMwNE


ReceitinhasPI
NK   PARTY

Pipocando!
Obaaa, pipoca!

Humm, nada melhor do que uma 

pipoquinha pra hora do filme né?

Que tal duas receitinhas pra

adoçar a vida?

https://www.youtube.com/watch?v=UG7r0Ydac0s


Escolha filtros engraçados no 
Snap ou Instagram. Grave vídeos 
e faça caretas e mostre a eles. 
Ah, mas precisa gravar escondido, 
ein?!

Divirtam-se e deêm muitas 
risadas!!

TENTE

NÃO 

RIR =) 

DE
SA 
FIO

...........
Se rir é o melhor remédio, 
então bóra dar muitas risadas!

Que tal reunir toda a família e 
desafiá-los a “não rirem”.

Escolha filtros engraçados no 
Snap ou Instagram. Grave vídeos 
e faça caretas e mostre a eles. 
Ah, mas precisa gravar escondido, 
ein?!

Divirtam-se e deêm muitas 
risadas!!



As meninas fizeram
esse desafio no 
canal, quem será
que ganhou?

https://www.youtube.com/watch?v=fxhrd0cEEaQ


Que tal reunir toda a família 
para um desafio super divertido?

A brincadeira Stop vocês já devem 
conhecer né?! Se não, pergunte pro
papai ou mamãe que eles podem te
ajudar nessa ;P
 

Pink Stop
É HORA DE:

nome CEP cor animal fruta objeto

Pietra



Ahhh, mas porquê PINKSTOP???

Porque dá pra brincar de um 
jeito beeem mais divertido!
Stop de desenho!!!!

Primeiro vocês escolhem um tema, 
depois é só desenhar algo que 
represente isso. O primeiro a terminar
grita: PINKSTOP! 
Depois é só mostrar sua obra de arte!

Dica pra deixar a brincadeira
ainda melhor:
Se todos acertarem qual é o seu 
desenho, você ganha 10 pontos!
Ganha quem pontuar mais =)objeto total:

Ah, já rolou até um desafio 
de Pinkstop no canal. 
Confira aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=OmglmYTBsD0


E não esqueça!”

Lavem bem as mãos, 

use álcool gel e

cumprimente com

 o pezinho ;P

Ah, já rolou até um desafio 
de Pinkstop no canal. 
Confira aqui: 
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