
Guia da Rainbow Dash
para os pais

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

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.

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 éticas1. Trabalho voluntário é uma 
maneira prática, fácil e divertida de ajudar as crianças a 

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

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.2”

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:
O Presente Especial de Anna, de Yoriko Tsutsui 
Anna detesta quando sua irmãzinha Katy pede para brincar com a sua boneca 
preferida, mas quando Katy está doente no hospital, Anna sabe exatamente 
qual presente vai deixá-la contente.

Rainbow Dash e o Desafio de Daring Do, de G.M. 
Berrow. 
Rainbow Dash é uma super fã dos livros da Daring Do. Para provar que ela 
é a fã número 1, Rainbow Dash decide mostrar às suas amigas que ela 
pode ser tão destemida quanto sua heróina preferida. Esta história 
ensina a importância de ser valente, corajoso e, acima de tudo, um 
amigo leal.

Questões para discussão
Use estes tópicos para começar a 
conversa e ajudar as crianças a 
entenderem melhor o problema.

   Como nós podemos ajudar 
crianças que estão doentes? 

     

      
     

 Por que é importante ajudar crianças 
que estão doentes a se sentirem alegres? 

 O que mais podemos fazer para ajudar?

O que o seu filho 
vai aprender

• Como ajudar crianças 
que estão doentes  
• Como fazer da 

“doação” um hábito do 
dia-a-dia 

Quem você 
ajudará

• Crianças que estão 
doentes no hospital 
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Rainbow Dash é uma pônei que adora aventuras e já 
provou diversas vezes que é uma verdadeira heroína 
e uma amiga para todas as horas. Quando um de seus 
amigos precisa, Rainbow Dash é a primeira a oferecer 
ajuda. Assim como a Rainbow Dash, você pode ser um 
amigo de verdade e ajudar crianças doentes em suas lutas. 
Seu filho e seus amigos podem coletar bonés e tocas para 
ajudar as crianças doentes a ficarem mais confortáveis e 
alegres!

Você sabia?
Crianças de todas as idades sabem que não é nada divertido 
ficar doente. Levar uma vida saudável é importante, mas isso 
nem sempre impede que fiquemos doentes.

Diferente do que acontece com alguns adultos, o câncer 
infantil não está relacionado ao estilo de vida, e não há muito 
que se possa fazer para preveni-lo. Algumas crianças com 
câncer vão perder o cabelo.

A questão da saúde e do bem-estar



• Bonés NOVOS: Que tipo de boné você gosta de usar? 
Você pode arrecadar bonés de equipes esportivas locais e 
nacionais, ou até toucas de lã ou algodão para dar conforto 
às cabecinhas mais delicadas.

• Caixas para colocar os bonés que você conseguir.

• Papel cartão, fitas e tachinhas para os cartões. 

Passo a passo
•   Decida como a coleta será feita. Você vai recolher os bonés 

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, os locais para doação e os 
tipos de boné que você precisa. 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 os bonés e leve-os para um hospital local. 

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

Arrecade bonés para crianças com câncer
Você vai precisar de:

Você pode arrecadar bonés 
de equipes esportivas locais 

e nacionais

Caixas para colocar os 
bonés que você 

conseguir.

Papel cartão, 
fitas e tachinhas 
para os cartões.




