
Guia da Applejack 
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.
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 
praticarem caridade, altruísmo e amizade ao mesmo tempo

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

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.

2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering



Applejack adora passar seu tempo ao ar livre, 
cuidando do Rancho da Maçã Doce. Ela é uma pônei 
honesta e de confiança que se preocupa e cuida dos 
seus amigos, da sua família e do meio ambiente. Essa 
pônei não tem medo de sujar seus cascos! Assim 
como a Applejack, as crianças podem ajudar o meio 
ambiente limpando um parque do seu bairro!

Você sabia?
O meio ambiente está em perigo no mundo inteiro. Além 
do aquecimento global, do desmatamento e da poluição, 
vários dos nossos preciosos recursos naturais estão 
ameaçados. Você sabia que 16 000 km² da floresta 
amazônica são desmatados no Brasil todos os anos? Ou que 
o planeta Terra pode perder 50% das suas espécies até 
2050?

Sugestões de leitura:
As Aventuras da Garrafinha de Plástico: Uma História sobre Reciclagem, 
de Alison Inches. 
As crianças vão aprender sobre reciclagem do ponto de vista de uma garrafa. 
Este livro conta as aventuras de uma garrafa desde a sua fabricação, passando 
pela prateleira do mercado e a lata de lixo, até por fim chegar à refinaria de 
reciclagem, onde sua nova vida começa!

Applejack e a Honestíssima Switcheroo, de G.M. Berrow. 
Neste livro, Applejack começa um diário para registrar seu trabalho arando os 
campos do Rancho Maçã Doce. Os dias vão passando e ela escreve com 
honestidade sobre tudo que a incomoda. Mas quando o diário cai em 
cascos errados, Applejack se vê em uma situação difícil! Esta história 
ensina as crianças sobre trabalho e a importância de serem honestos 
com seus amigos.

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

  Por que é difícil ser amigo do 
meio ambiente?

     

     

  
     

De que forma você pode ajudar a proteger 
a Terra?

 Por que é importante proteger a Terra? 

      O que mais nós podemos fazer para ajudar?

A questão do meio ambiente

O que o seu filho 
vai aprender

• Por que é importante cuidar do 
meio ambiente  

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

Quem você estará 
ajudando

• O parque ou a área verde 
do seu bairro 
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• Sacos de lixo

• Luvas

• Roupas que possam ficar sujas

• Álcool em gel para mãos 

Passo a passo
• Escolha um dia para limpar o parquinho ou a praça. Pegue 

seu material, chame seus amigos e um adulto.

• Proteja-se! Use luvas e um chapéu durante a limpeza.

• Coloque o lixo que for recolhido em sacos de lixo.

• Jogue os sacos em latas de lixo ou leve com você. 

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

Sacos de lixo

Luvas

Roupas que 
possam ficar 

sujas

Álcool em gel 
para mãos 

Limpe um parquinho ou uma 
praça!
Você vai precisar de:




