
GUIA DA PINKIE PIE 
PARA OS PAIS

PARA CELEBRAR O DIA INTERNACIONAL DA AMIZADE NO DIA 30 DE JULHO, 
VOCÊ PODE AJUDAR O SEU FILHO A DEIXAR UMA MARCA NO MUNDO ATRAVÉS 
DA AMIZADE E DA SOLIDARIEDADE.

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips 2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering

Assim como os personagens de My Little Pony, o 
Dia Internacional da Amizade promove o poder e a 
importância da amizade. Você saiba que cada uma das 
pôneis representa um Elemento da Harmonia que ajuda 
as crianças a serem bons amigos? Pinkie Pie representa 
a alegria, Fluttershy representa a bondade, Applejack 
representa a honestidade, Rainbow Dash representa a 
lealdade, Rarity representa a generosidade e Twilight 
Sparkle representa a magia da amizade!

Estes elementos são a chave para a construção de uma 
geração de jovens fortes, carinhosos e compreensivos 
capazes de serem solidários com os amigos e a comunidade.

Pesquisas apontam que as sementes da empatia, caridade e 
compaixão estão presentes desde a  infância, porém as 
crianças precisam da ajuda dos adultos para se tornarem 
pessoas caridosas e éticas. Trabalho voluntário é uma 
maneira prática, fácil e divertida de ajudar as crianças a 
praticarem caridade, altruísmo e amizade ao mesmo tempo

 que aprendem por que é importante ajudar o próximo e 
fazer a diferença. O voluntariado ajuda durante o 
crescimento e amadurecimento das crianças. Jovens que 
fazem trabalho voluntário demonstram “amplo respeito 
pelo próximo, capacidade de liderança e uma 
compreensão de cidadania que levam consigo para suas 
vidas adultas”.

Depois que se filho completar um projeto, volte e conte 
para nós o que ele fez! Ao postar uma foto e um pequeno 
resumo da sua história, a criança vai receber um pôster My 
Little Pony!

Visite generationOn.org/mlp para saber mais 
detalhes e compartilhar sua história.



SUGESTÕES DE LEITURA:
A Sopa de Pedras, de Jon J. Muth 
Três forasteiros famintos e cansados passam por um povoado. Os habitantes, tomados pela 
amargura e desconfiança, escondem sua comida e fecham suas janelas. Mas isso dura somente até 
que os espertos forasteiros sugerem fazer uma sopa de pedra. Curiosos, os habitantes trazem 
aquilo que têm e juntos eles fazem um banquete digno de um rei! Esta é uma história inspiradora 
que mostra o poder da união.
Pinkie Pie e a Festa de Ponypalooza, de G.M. Berrow 
Neste livro, Pinkie Pie planeja fazer um show de rock em Ponyville para 
ajudar os negócios da família, mas a família Pie não gosta da ideia. Eles 
querem que, pelo menos uma vez, ela leve as coisas a sério. Esta história 
ensina às crianças a importância de manter uma atitude positiva e estar 
pronto para ajudar seus amigos nos momentos difíceis.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO
Use estes tópicos para começar a conversa e 
ajudar as crianças a entenderem melhor o 
problema.
  Como podemos ajudar crianças 
que passam fome? 

    Por que é tão importante ajudar a alimentar 
crianças que não têm comida suficiente? 

    
     O que mais nós podemos fazer para ajudar?
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Pinkie Pie é a pônei mais divertida das redondezas e 
está sempre pronta para fazer seus amigos sorrirem. 
Seja cozinhando, fazendo festas ou contando piadas, 
Pinkie Pie vai fazer todo o possível para garantir que 
não falte alegria (e comida!) na vida dos seus amigos. 
Algumas crianças não têm comida suficiente. Assim 
como a Pinkie Pie, as crianças podem ajudar a alegrar 
o dia dessas crianças através da coleta e doação de 
alimentos para famílias que não têm o que comer.

VOCÊ SABIA?
Dos 7,3 bilhões de pessoas no mundo, aproximadamente 
805 milhões (ou 1 em cada 9) sofriam de subnutrição 
crônica entre 2012 e 2014. A maioria delas, 791 milhões, 
vivem em países em desenvolvimento. Crianças que não 
têm comida suficiente ficam doentes mais frequentemente 
e têm dificuldade de se concentrar na escola.

A QUESTÃO DA FOME

O QUE O SEU FILHO 
VAI APRENDER

• Como ajudar crianças que 
passam fome 

• Como fazer da “doação” 
um hábito do dia-a-dia

QUEM VOCÊ 
AJUDARÁ

• Famílias que não têm 
comida suficiente

3 http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm



VOCÊ VAI PRECISAR DE:
• Sacolas limpas

• Material para fazer panfletos: canetinhas, papel, fita adesiva ou
grampeador

• Um local para fazer a coleta de alimentos

PASSO A PASSO:
•  Decida como a coleta será feita. Você vai recolher

alimentos em casa, no seu bairro, na sua escola, vai pedir
para os seus amigos?

• Decore as caixas de doação e faça panfletos e cartazes.
Não se esqueça de colocar as datas e os locais para
doação. Baixe este modelo para ajudar a fazer o panfleto.

• Prenda um panfleto em cada caixa de doação. Convide
seus amigos e/ou vizinhos a deixarem as doações na sua
casa ou, com um adulto, coloque as caixas nos pontos de
coleta que você escolheu.

• Com a ajuda dos seus amigos e de um adulto, recolha as
caixas com as doações e leve para um abrigo ou banco de
comida da sua cidade.

O QUE É A GENERATIONON?

generationOn é a divisão de projetos infanto-juvenis da organização Points 
of light, que estimula crianças e jovens a deixarem sua marca no mundo. 
generationOn inspira, equipa e mobiliza anualmente centenas de milhares de 
crianças e jovens para agirem e participarem em atividades solidárias, de 
aprendizado e iniciativas de jovens líderes. A organização também fornece 
ferramentas e recursos para crianças, jovens, famílias, médicos e educadores 
ajudarem as crianças a mudarem o mundo e a si próprios através da 
solidariedade. Para mais informações, visite www.generationon.org

SACOLAS LIMPAS

MATERIAL PARA FAZER 
PANFLETOS: CANETINHAS, 
PAPEL, FITA ADESIVA OU 

GRAMPEADOR

UM LOCAL PARA 
FAZER A COLETA DE 

ALIMENTOS

RECOLHA ITENS PARA UM CAFÉ DA MANHÃ SAUDÁVEL 
E AJUDE FAMÍLIAS A COMEÇAREM O DIA COM UMA 
BOA REFEIÇÃO!




