
Festas 

da amizade e solidariedade

TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA 
INTRODUZIR ELEMENTOS DE CARIDADE, 

SOLIDARIEDADE E GENEROSIDADE NA 
PRÓXIMA FESTA OU REUNIÃO DE AMIGOS 

DO SEU FILHO!



guia para festas da amizade e solidariedade

Para celebrar o Dia Internacional da Amizade, você pode ajudar o seu filho a deixar uma marca no mundo 
através da amizade e da solidariedade! As festas da amizade e solidariedade são maneiras divertidas de iniciar 
seu filho na emocionante experiência de fazer o bem e ajudar a comunidade enquanto ele se diverte em uma 
festa com seus amigos.

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”.

Use este guia para transformar a próxima festa do seu filho em uma oportunidade de fazer a diferença. Tudo que você precisa saber 
para planejar uma festa ou um projeto de voluntariado está aqui, incluindo seis ideias de festas ou sugestões de campanhas com o 
tema de My Little Pony, acompanhados de listas de material e explicações completas.

1. http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips
2. http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering2



A proximidade de ocasiões especiais, como o 
aniversário do seu filho ou uma reunião de amigos, 
é sempre um bom momento para discutir formas de 
ajudar o próximo.

Vocês podem ler um livro juntos para fazer seu filho pensar 
sobre o assunto! Alguns livros estimulam o voluntariado e a 
participação solidária na comunidade, como por exemplo: 
“The Quiltmaker’s Gift”, “The Mitten Tree”, “Miss Rumphius” 
ou “Uncle Willie and the Soup Kitchen”. Uma outra opção é 
utilizar as perguntas a seguir para conversar com seu filho 
sobre a importância da generosidade.

• Por que você acha que é importante ajudar as 
pessoas? 
• Como ajudar ao próximo pode fazer da sua 
comunidade um lugar melhor? 
• Como você gostaria de ajudar ao próximo?

Depois de ler o livro e falar sobre o assunto, converse 
com seu filho sobre a possibilidade de transformar sua 
próxima festa ou reunião em uma oportunidade para 
ajudar ao próximo. Explique que há muitas coisas que 
as crianças podem fazer para ajudar a comunidade. Ao 
fazer uma festa da amizade e solidariedade seu filho 
pode fazer a diferença e se divertir ao mesmo tempo!

transforme a próxima festa do seu 
filho em uma forma de ajudar o 
próximo!

vamos começar!
escolha um tema

Participar de uma FESTA DA AMIZADE E SOLIDARIEDADE deve ser visto como um aprendizado e uma experiência 
divertida! Seu filho é um grande fã do meio ambiente como a Applejack? Ou talvez ele adore ajudar os animais como a 
Fluttershy? É fácil fazer uma festa voltada para os interesses do seu filho. Não importa qual seja o personagem My Little 

Pony preferido dele, nós temos uma sugestão de festa pensada especialmente para eles!

organize sua reunião ou festa
As sugestões incluídas nesse guia podem ser realizadas em diferentes ocasiões e com objetivos diferentes. Por exemplo, 

você pode usá-las organizar uma festa de aniversário, uma festa do pijama, um encontro com os amigos ou uma reunião 
no fim de semana.

reserve algum tempo para reflexão
Depois que as crianças tiverem terminado a atividade solidária da sua festa, reúna-os para refletir sobre quem eles 

ajudaram e como eles fizeram a diferença. No fim deste guia, você vai encontrar três sugestões para atividades de reflexão 
curtas.
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festa dos animais

Faça como a Fluttershy e 
mostre para os bichinhos 
o quanto você se importa 

com eles!

atividade
Fluttershy tem um enorme coração e um talento especial 
para cuidar dos bichinhos. Sua doçura encanta todos os 
animais, de pequenos roedores dos bosques até poderosas 
criaturas mitológicas! Assim como a Fluttershy, as crianças 
podem ajudar os animais fazendo comedouros para pássaros 
em sua próxima festa.

prepare-se para a festa
Mande uma mensagem para os seus convidados informando 
que sua festa será uma festa da solidariedade. No convite, 
sugira o uso de roupas que eles não se importariam de sujar. 
Decore a sua casa ou o local da festa com balões, fitas, toalhas 
de festa e cartazes com a temática dos animais!

você vai precisar de:
• Rolos de papel toalha ou papel higiênico vazios. 
• Barbante. 
• Varetas de madeira. 
• Manteiga de amendoim. 
• Comida para passarinho.

aqui estão as 
instruções:
Ajude o seu filho e os seus convidados a 
aprenderem um pouco sobre os pássaros. 
- Existem aproximadamente 300 bilhões de 
pássaros de 10 000 espécies diferentes na 
Terra. 
- Em torno de 1300 espécies de pássaros no 
mundo inteiro (aproximadamente 1 a cada 
8) estão correndo risco de extinção.

 Faça dois buracos no topo do rolo, passe um pedaço de barbante por 
eles e junte as pontas com um nó. Você vai usar o barbante para 
pendurar o comedouro. 
Depois, faça algumas aberturas no rolo. É melhor encaixar as varetas 
nas aberturas antes de passar a manteiga de amendoim. A vareta vai 
servir para o passarinho ter onde pousar quando for usar o comedouro. 
• Com uma colher, passe uma camada espessa de manteiga de 
amendoim em torno do rolo. Quanto mais você passar, mais comida 
para passarinho você poderá grudar no rolo. 
• Passe o rolo nas sementes e pressione para grudar. 
• Quando as crianças terminarem, incentive-as a levar o comedouro 
para casa e pendurá-lo!

depois da atividade é hora de se despedir...

Agradeça aos seus convidados por terem ajudado a alimentar os 
pássaros! Não deixe de incentivar a reflexão sobre a atividade 
solidária com as crianças e os pais. Escolha um dos exercícios de 
reflexão no fim desse guia para ajudar os convidados a pensarem 
sobre a atividade e como eles podem fazer a diferença.
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festa do cartão

Seja um amigo leal 
como a Rainbow 

Dash

atividade
Quando um amigo está doente ou precisa de ajuda, Rainbow 
Dash está sempre pronta para ajudar. Seu filho e seus amigos 
podem ser heróis para crianças internadas mandando cartões 
com mensagens de incentivo.

prepare-se para a festa
Mande uma mensagem para os seus convidados informando 
que sua festa será uma festa da solidariedade. Antes da festa, 
procure um hospital pediátrico e pergunte se eles aceitariam os 
cartões. Informe-se sobre o hospital e as crianças que estão 
recebendo tratamento para poder dividir essa informação com 
as crianças.

você vai precisar de:
Cartões em branco e envelopes (ou papel para fazer os cartões) 
• Material de decoração: canetinhas, lápis de cor, carimbos + 
almofadas para carimbo, adesivos

aqui estão as instruções:
Explique para as crianças que vocês farão cartões 
para crianças que estão doentes. 
• Conte sobre as crianças que estão doentes e 
como elas poderão ajudá-las: 
- Muitas vezes, quando não se sentem bem e 
especialmente quando estão com dor, as crianças 
ficam com medo ou preocupadas. 
- Mandar cartões para crianças internadas pode 
ajudá-las a se sentirem menos sozinhas e isoladas.

Explique para as crianças que vocês vão fazer cartões 
para crianças que estão doentes. Fale para eles sobre o 
hospital para onde os cartões serão enviados. 
• Peça para as crianças decorarem os cartões 
•  Sugira que eles escrevam mensagens de 
encorajamento, como por exemplo: 
- Seja forte. 
- Você é D+! 
- Nunca se esqueça que VOCÊ é incrível. 
- Você arrasa. 
- Eu espero que o seu dia seja ótimo. 
- Você brilha mais que o sol. 
- Você é uma inspiração. 
- Eu acredito em VOCÊ. 
• Junte os cartões para doação.

depois da atividade é hora de se despedir...

Agradeça aos seus convidados por terem alegrado o dia de uma 
criança doente! Não deixe de incentivar a reflexão sobre a 
atividade solidária com as crianças e os pais. Escolha um dos 
exercícios de reflexão no fim desse guia para ajudar os 
convidados a pensarem sobre a atividade e como eles podem 
fazer a diferença.
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festa no jardim

Seja um amigo do 
meio ambiente, 
como a Applejack!

atividade
Applejack adora passar seu tempo ao ar livre, cuidando do Rancho 
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! As crianças podem ajudar o meio ambiente plantando 
suas próprias sementes para seus entes queridos ou os mais 
necessitados. Esta atividade é perfeita para crianças que gostam de 
ficar ao ar livre!

prepare-se para a festa
Mande uma mensagem para os seus convidados informando que 
sua festa será uma festa da solidariedade. No convite, sugira o uso 
de roupas que eles não se importariam de sujar. Decore a sua casa 
ou o local da festa com balões, fitas, toalhas de festa e cartazes com 
a temática do meio ambiente! Arrume uma mesa com todo o 
material que as crianças vão precisar para plantar as mudas.

você vai precisar de:
Pequenos potes de 
barro. 
• Mudas pequenas. 
• Terra para plantas. 
• Tinta guache e 
pincéis.

aqui estão as instruções:
Ajude as crianças a entenderem um pouco a questão do 
meio ambiente: 
- Todos os dias, pelo menos uma espécie de planta ou 
animal é extinta. 
- As árvores e as plantas são os pulmões do nosso planeta. 
Eles respiram gás carbônico e espiram oxigênio. 

depois da atividade é hora de se despedir...

Agradeça aos seus convidados por serem bons amigos do meio 
ambiente! Não deixe de incentivar a reflexão sobre a atividade 
solidária com as crianças e os pais. Escolha um dos exercícios de 
reflexão no fim desse guia para ajudar os convidados a pensarem 
sobre a atividade e como eles podem fazer a diferença.
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• As crianças devem usar a tinta guache para decorar os potes. 
• Depois que todos os potes estiverem decorados, um adulto deve 
ajudar as crianças a enchê-los de terra. 
• Deixe os convidados escolherem a muda que gostariam de plantar. 
• Os potes com as mudas plantadas estarão prontos para doação. 
• Se possível, entre em contato com um asilo, um abrigo ou outra 
instituição de auxílio a idosos, famílias ou crianças e doe as plantas. 
Se não for possível encontrar uma organização deste tipo perto de 
você, deixe as crianças levarem as plantas para casa para se 
lembrarem de como é importante ser amigo do meio ambiente.



festa da amizade
Espalhe a Magia da Amizade, 

como a Twilight Sparkle!

atividade
Twilight Sparkle tem uma sede de conhecimento sem igual. Ela é 
uma leitora ávida, uma aluna exemplar, uma líder natural e está 
sempre estudando e aprendendo sobre a magia da amizade. Ajude 
as crianças a refletirem sobre a importância da amizade e da 
bondade e aprenderem como dividi-las com os outros.

prepare-se para a festa
Mande uma mensagem para os seus convidados informando que 
sua festa será uma festa da solidariedade. Decore a sua casa ou o 
local da festa com balões, fitas, toalhas de festa e cartazes com a 
temática da amizade! Arrume uma mesa com todo o material que 
as crianças vão precisar para fazerem suas lanternas da amizade.

você vai precisar de:
• Potinhos de comida para bebê 
• Papel de seda de várias cores 
• Cola e tesouras 
• Fios de arame e contas 
• Velas pequenas

aqui estão as instruções:

• Cole os pedaços de papel de seda no lado de fora do pote. 
• Arrume o papel de forma que pareça um vitral. Deixe a cola 
secar completamente. 
• Passe o fio ao redor do bocal do pote e prenda uma ponta. 
Na outra ponta, coloque as contas, faça um arco sobre o pote e 
prenda a outra ponta do fio para fazer uma alça. 
• Coloque a vela dentro do pote (esta é a mini-lanterna). 
• Pergunte às crianças para quem eles gostariam de doar as 
lanternas - eles podem doá-las para um asilo de idosos, por 
exemplo.

depois da atividade é hora de se despedir...
Agradeça aos seus convidados por terem compartilhado a magia 
da amizade e da bondade com o próximo! Não deixe de incentivar 
a reflexão sobre a atividade solidária com as crianças e os pais. 
Escolha um dos exercícios de reflexão no fim desse guia para 
ajudar os convidados a pensarem sobre a atividade e como eles 
podem fazer a diferença.

• Ajude as crianças a aprenderem sobre o poder da amizade: 
- Amigos tornam a vida mais saudável e feliz! 
- Amigos podem ajudar a criar e manter bons hábitos. 
• Corte o papel de seda em pedaços pequenos. 



festa de alimentos

Ajude a fazer outras 
crianças felizes, como a 

Pinkie Pie!

atividade
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 famílias não têm muito o que comer. As 
crianças podem decorar sacolas, levá-las para casa, enchê-las de 
alimentos e doá-las!

prepare-se para a festa
Mande uma mensagem para os seus convidados informando que 
sua festa será uma festa da solidariedade. Sugira que seus 
convidados tragam algum alimento não perecível para doação. 
Decore a sua casa ou o local da festa com balões, fitas, toalhas de 
festa e cartazes que reflitam o tema da festa da Pinkie Pie! Arrume 
uma mesa com todo o material que as crianças vão precisar para 
decorar as sacolas. Antes da festa, informe-se sobre organizações 
como bancos de comida ou cozinhas comunitárias que aceitem 
pequenas doações de alimentos.

você vai precisar de:

aqui estão as instruções:
• Peça aos convidados que coloquem todos os alimentos 
trazidos em um só lugar.
 • Ensine as crianças algumas coisas sobre a questão da fome. 
- Uma em cada 10 pessoas no mundo não tem comida 
suficiente. 

- Mais de 300 milhões de crianças dormem com fome 
todas as noites. 
• Explique para as crianças que elas podem fazer a 
diferença e ajudar quem passa fome através da doação de 
alimentos. 
• Ajude as crianças a decorar as sacolas. 
• Depois de terminada a decoração, peça às crianças para 
enchê-las com os alimentos trazidos para a festa.
• Conte para as crianças quem elas estarão ajudando com 
a doação destes alimentos.

depois da atividade é hora de se despedir...

Agradeça aos seus convidados por ajudarem a quem tem 
fome! Não deixe de incentivar a reflexão sobre a atividade 
solidária com as crianças e os pais. Escolha um dos exercícios 
de reflexão no fim desse guia para ajudar os convidados a 
pensarem sobre a atividade e como eles podem fazer a 
diferença.
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• Material para decorar as sacolas, como canetas, 
canetinhas, adesivos, etc. 
• Pelo menos uma sacola de papel para cada criança



festa de arrecadação de 
fundos

Seja uma pessoa 
generosa, assim 
como a Rarity!

atividade
Rarity possui uma natureza generosa e um coração 
puro como o ouro. Munidos do espírito de 
generosidade da Rarity, as crianças podem organizar 
um torneio esportivo no bairro e arrecadar fundos para 
crianças que não têm onde morar.

prepare-se para a festa
Mande uma mensagem para os seus convidados 
informando que sua festa será uma festa da 
solidariedade. Avise seus convidados que a festa será ao 
ar livre e que envolverá esportes! Apesar do evento ser 
ao ar livre, tente levar decorações, balões e guloseimas 
para animar a festa.

você vai precisar de:

Aqui estão as instruções:
• Ajude as crianças a entenderem um pouco a realidade de 
crianças que não têm onde morar: 
 - Estima-se que, no mundo inteiro, 100 milhões de 
crianças vivam nas ruas. 
- Quase 40% dos moradores de ruas são famílias.

• Convide um número de crianças que permita formar times de pelo menos 7 
jogadores, ou um total de 14 crianças. 
• Junto com as crianças, decida qual instituição de auxílio a pessoas sem moradia 
vocês vão ajudar. 
• Providencie o espaço para realizar o jogo. Pode ser uma quadra de esportes em um 
clube, em uma escola ou em um parque. 
• Providencie a bola. Veja se o local do evento tem alguma bola disponível para 
emprestar. 
- Se for preciso comprar uma bola, visite lojas de esportes do seu bairro e tente 
conseguir uma doação. Quanto mais doações você conseguir, mais dinheiro poderá 
doar diretamente para a instituição. 
- Converse com o seu filho sobre como ele gostaria de fazer a arrecadação para o 
evento. (Uma sugestão é pedir uma contribuição de R$20 por participante. Você 
pode escolher um valor maior ou menor ou outra forma de arrecadar o dinheiro.) 
• Peça ajuda de outro adulto. Você pode pedir para ele ser o juíz ou vocês podem se 
revezar. 
• No dia do evento, colete o dinheiro dos participantes e divirta-se jogando bola. 
• Doe o dinheiro arrecadado para a instituição escolhida por vocês.

depois da atividade é hora de se despedir...

Agradeça aos seus convidados por ajudarem quem não tem onde morar! Não 
deixe de incentivar a reflexão sobre a atividade solidária com as crianças e os 
pais. Escolha um dos exercícios de reflexão no fim desse guia para ajudar os 
convidados a pensarem sobre a atividade e como eles podem fazer a diferença.
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• Um espaço ao ar livre ou uma quadra de esportes 
no ginásio da escola ou em um clube. 
• Uma bola de futebol



exercícios de reflexão

Os exercícios de reflexão são uma ótima maneira de fazer as 
crianças pensarem sobre a atividade realizada e como ela fará a 

diferença. Escolha um dos exercícios abaixo e comece!

passando a bola:
Reúna o grupo em um círculo. A bola será passada para alguém do círculo que deverá 

completar uma frase sobre o projeto. A pessoa que está com a bola começa a frase e diz o 
nome de outra pessoa. Essa pessoa receberá a bola e deverá completar a frase do seu jeito. 

Em seguida, ela repassa a bola e assim por diante. Quando todos tiverem completado a 
frase, comece uma nova rodada com uma nova frase.

SUGESTÕES DE FRASES:

• “Este projeto me deixou feliz porque...” 
• “Eu não sabia que eu era bom em...” 
• “No nosso próximo projeto, eu gostaria de ajudar...”

varinha mágica
Este exercício utiliza o conceito de varinha mágica para ajudar as crianças a conversarem 
sobre sua experiência como voluntários. Separe os convidados em grupos de 5 e peça para 

cada grupo formar um círculo. Diga para as crianças que você tem uma varinha mágica que 
realiza desejos e então pergunte: “Se você pudesse realizar um desejo para uma pessoa, quem 
seria e o que você acha que esta pessoa desejaria?” e “Como você acha que a nossa atividade 

de hoje vai fazer alguém se sentir, e como isso se parece com realizar um desejo?”

pictionary
Separe as crianças em grupos de 5 ou 7. Um de cada vez, peça para as crianças fazerem um 

desenho sobre a atividade realizada e como eles se sentiram com isso. Enquanto uma criança 
desenha as outras devem tentar adivinhar o que o desenho representa. Quando o desenhista 

terminar, ele deve falar sobre sua obra e seu significado em relação ao projeto realizado.10



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




