
Guia da Fluttershy 
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



Sugestões de leitura:
A Home for Nathan de Finn Rizer 
Este livro conta a história de um gatinho desde sua estadia em um abrigo para 
animais abandonados até ser finalmente adotado e levado para o lar que merece.

Fluttershy and the Fine Furry Friends Fair de G.M. Berrow 
Neste livro, Fluttershy fica muito surpresa ao descobrir que seu coelhinho quer 
participar de um concurso de pastoreio. Ela concorda em ajudá-lo, mas o 
primeiro treino é um desastre. Fluttershy tem muito medo de fracassar e não 
quer continuar, até que cada uma de suas amigas traz algo especial para ajudá-la. 
Esta história ensina as crianças sobre a importância de ajudar os amigos e os 
animais quando eles mais precisam.

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

  Como é que nós podemos ajudar 
animais perdidos ou abandonados? 
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Fluttershy tem um coração bom e um talento especial 
para lidar com animais. Sua doçura e sinceridade 
encantam todos eles... desde pequenos roedores dos 
bosques até poderosas criaturas mitológicas! Assim 
como a Fluttershy, as crianças podem demonstrar seu 
carinho pelos animais fazendo bandanas com os dizeres 
“Me adote” e “Me dê amor” para os animais vivendo 
em abrigos! 

Você sabia?
Os animais são parte importante da sociedade. Cachorros, 
por exemplo, ajudam pessoas com deficiência visual a terem 
uma vida mais independente. Cavalos anões ajudam a puxar 
cadeiras de rodas de pessoas com mal de Parkinson. Nossos 
animais de estimação são membros importantes de nossas 
famílias e nossos melhores amigos. Mas você sabia que 
existem animais que precisam de ajuda por terem sido 
perdidos, abandonados ou porque nunca tiveram um lar? 
Apenas 1 em cada 10 cachorros nascidos vai encontrar um lar 
permanente. Os abrigos dão comida, segurança e cuidados 
médicos além de ajudar estes animais a encontrarem novos 
lares.

A questão da proteção dos animais

O que o seu filho 
vai aprender

• Como ajudar os animais, 
principalmente aqueles que não 

têm um lar  
• Como fazer da “doação” 

um hábito do dia-a-dia 

Quem você 
ajudará

• Animais que não têm um 
lar ou o seu próprio 

bichinho! 

 Por que é tão importante ajudar a proteger 
e encontrar lares para os animais? 

O que mais nós podemos fazer para ajudar?



Os animais dos abrigos precisam da sua ajuda! Decore 
uma bandana com os dizeres “Me adote”’ ou “Me dê 
amor” para um dos cachorros ou gatos para adoção no 
abrigo. Não tem um abrigo para animais próximo à sua 
casa? Faça uma bandana com “Me dê amor” para os 
amigos peludos ao seu redor!

Você vai precisar de:
• Bandanas

• Canetinhas para tecido

• Fluttershy stencil 

Passo a passo
•   Com a ajuda de um adulto, ligue para o abrigo para animais 

da sua cidade e pergunte quantas bandanas eles gostariam de 
receber.

•   Chame seus amigos e use as canetinhas para decorar as 
bandanas com os dizeres “Me adote” ou “Me dê amor”.

•   Com a ajuda dos seus amigos e de um adulto, doe as 
bandanas para o abrigo mais próximo. Se sua cidade não tem 
um abrigo, coloque uma bandana “Me dê amor” no seu 
próprio amigo peludo. 

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

Bandanas

Canetinhas 
para tecido 

Fluttershy 
stencil

Faça uma bandana de incentivo à adoção




