
Guia da
Twilight Sparkle 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 adultas2”

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:
Esperando o Biblioburro, de Monica Brown 
Esta é a história de Ana, uma jovem que adora ler. Em sua pequena cidade existem 
apenas alguns poucos livros e ela já leu todos. Um dia, uma biblioteca ambulante 
carregada por dois burros passa pela cidade. Agora Ana tem a chance de ler mais 
histórias e criar a sua própria.

Twilight Sparkle and the Crystal Heart Spell de G.M. Berrow 
Neste livro, a vida de Twilight Sparkle está de cabeça para baixo graças a eventos 
recentes em Ponyville. Ela parte para o Império de Cristal em busca dos conselhos de 
sua antiga babá, Princesa Cadance. Com o incentivo da princesa, Twilight 
Sparkle parte em uma aventura onde ela aprenderá sobre a magia da 
amizade e como seguir seu coração.

Questões para discussão
  Como você se sentiria se não tivesse 

nenhum livro em casa ou se não 
pudesse ir para a escola?

   O que mais nós podemos fazer para ajudar? 

   Por que é importante ajudar quem 
precisa durante todo o ano e não 
apenas uma vez por ano?

O que o seu filho 
vai aprender

• Como uma criança que
não tem livros em casa se

sente 
• Como fazer da “doação”

um hábito do dia-a-dia

Quem você 
ajudará

• Crianças em seu abrigo,
hospital, ou creche local.
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Twilight Sparkle tem uma sede de conhecimento sem 
igual. Ela é uma leitora ávida, uma aluna exemplar, uma 
líder natural e está sempre estudando, aprendendo ou 
ensinando suas amigas sobre a magia da amizade. Assim 
como Twilight Sparkle, as crianças podem ajudar a 
espalhar o prazer da leitura coletando livros para doar 
a outras crianças que não tenham livros!

Você sabia?
A leitura é a chave para todo o aprendizado. A maioria dos 
trabalhos requer que o indivíduo seja alfabetizado. Para 
garantir a segurança e saúde de todos, precisamos ser 
capazes de ler e compreender rótulos, placas e leis. 
Crianças precisam de livros para aprender a ler. 80% dos 
programas pré-escolares para crianças de baixa renda nos 
EUA não possuem livros. Em alguns lugares da África, 
menos de 1% das famílias com crianças têm livros. A 
principal razão é o preço dos livros.

A questão da alfabetização e educação



• Livros novos ou usados em boas condições

• Caixas para colocar os livros que você conseguir

• Material para cartazes, canetinhas e papel

Passo a passo

• Decida como a coleta será feita. Você vai recolher livros em
casa, no seu bairro, na sua escola, vai pedir para os seus
amigos? Comece juntando livros que você não usa mais e
fale para seus amigos fazerem o mesmo.

• Decore as caixas de doação e faça panfletos e cartazes para
divulgar a sua coleta de livros. 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 livros doados e entregue-as ao grupo que
poderá encaminhar as doações.

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

Livros novos 
ou usados em 

boas condições

Caixas para 
colocar os livros 

que você 
conseguir

Material para 
cartazes, 

canetinhas e 
papel

Livros, livros, livros!
Você vai precisar de:




