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 É com muita alegria que chegamos até você com mais esta edição da Revista 
Lollypop, onde você, que é pai ou mãe, se informa sobre tudo o que gira em torno 
dos seus filhos: saúde bucal, física, os aniversários, arrumação de mala, dicas de ali-
mentação, estudos, amigos, escola e muito mais.
 Educar não é tarefa fácil e nem tem cartilha... Por isso mesmo, temos a pre-
ocupação de convidar profissionais renomados em suas áreas de atuação para aliviar 
nossas tensões, trazendo mais conhecimento à respeito dos assuntos que envolvem 
as crianças.
 Esperamos que nosso objetivo seja alcançado!
 Caso tenha sugestões de temas para a nossa próxima edição, mande-nos um 
email: revista@lollypop.com.br
 Aproveite a leitura!

Com muito carinho,

Michele Carasso
Editora Responsável
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Dietas Radicais! Onde mora o perigo?
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 Fim de ano, festas, férias, carna-
val... Enfim, na volta à rotina, subimos na 
balança e os quilos a mais se transformam 
em desespero! E na corrida contra o reló-
gio, muitas pessoas optam por dietas ra
dicais, cheias de restrições, não só calóri-
cas, na esperança de obterem um resultado 
mais rápido e com pouco esforço. Isso pode 
ser extremamente prejudicial à saúde! Pois 
além da carência de nutrientes e vitaminas 
que muitas dessas dietas rigorosas impõem, 
muitas pessoas acabam lançando mão do 
uso de inibidores de apetite, termogêni-
cos, entre outras substâncias, na maioria 
das vezes sem a prescrição e a supervisão 
de um profissional de saúde
 O primeiro passo, então, para 
quem precisa perder uns quilinhos extras e, 
principalmente, melhorar a saúde, é procu-
rar ajuda profissional para auxiliá-lo nessa 
batalha!  
 Para emagrecer com saúde é es-
sencial que a pessoa estabeleça novos 
hábitos alimentares no dia a dia, de forma 
gradual, de acordo com sua rotina e suas 
preferências, obedecendo particularidades, 
principalmente quando existe uma doença 
ou alguma intolerância alimentar asso-
ciada. A reeducação alimentar é a forma 
mais eficaz para que se perca peso de for-
ma saudável e principalmente para que se  
consiga a manutenção da perda de peso,  a 
etapa às vezes mais difícil!
 Dietas radicais, rigorosas, com 
restrições calóricas e de alguns nutrientes 
podem ocasionar sim a perda de peso mais 
rápido. Porém, essa perda de peso súbita 
aliada às restrições alimentares impostas 

por essas dietas levam a um desequilíbrio 
do metabolismo e do funcionamento nor-
mal do organismo, levando algumas vezes 
a alterações hormonais e carências nutri-
cionais, o que se refletem no nosso corpo 
como fraqueza, cansaço, desnutrição, ane-
mia, baixa imunidade, alteração do humor 
e um efeito rebote, que leva à fome e con-
sequentemente o reganho de peso, muitas 
vezes “em dobro”, o famoso efeito sanfona.
 O organismo precisa de tempo 
para se adaptar às mudanças de peso do 
seu corpo! Quando perdemos peso de for-
ma saudável, aliando uma reeducação ali-
mentar à base de alimentos saudáveis e nu-
tritivos, associados a um estilo de vida mais 
saudável, o que envolve prática de atividade 
física regularmente, boa qualidade do sono 
e o controle do stress da vida moderna, 
conseguimos muito além da perda de peso 
desejável! Entramos em forma, evitamos o 
efeito sanfona e ganhamos uma vida com 
mais qualidade e melhor bem estar.

Dra. Camila Pitanga

Camila Pitanga é endocrinologista.
pitangasalim@yahoo.com.br



6 7

O primeiro aninho!
 Pensar em todos os detalhes com 
calma é o ideal para ter uma festa infantil 
perfeita. Planejar com antecedência contri-
bui para o sucesso do evento. É importante 
ter uma decoração que acolha bem o convi-
dado, com móveis confortáveis, bolo e do-
ces gostosos, bebida gelada, ambiente ale-
gre e feliz, além das comidinhas saborosas 
dos eventos infantis.
 A primeira festa de aniversário 
deve ser inesquecível!
 No primeiro ano da criança, os pais 
reúnem familiares e amigos para celebrar a 
vida num evento que ficará guardado no co-
ração de cada um dos presentes. 
 Acredito que uma festa com deta-
lhes limpos e elegantes, torna esse momen-
to mais agradável para a criança. Isso não 
quer dizer que os temas como circo e safári 
estejam descartados, pois são temas muito 
alegres e clássicos que encantam esse mo-
mento.
 Um buffet de qualidade é funda-
mental para uma festa infantil ter sucesso. 
Além disso, um espaço alegre, confortável e 
seguro fazem uma grande diferença!

 As lembrancinhas estão mudan-
do. Muitas mães me pedem “lembranças 
úteis”.  Neste momento, indico lembranças 
de acordo com a idade da criança e a expec-
tativa da mãe, considerando o tema propos-
to.  A “lembrança ecológica” é um sucesso! 
Falamos sobre ela na 3ª edição da Revista 
Lollypop.
 No mundo lúdico, cheio de amor e 
criatividade, existe uma variedade de itens 
que pode fazer parte da festa, tais como: 
oficinas de cupcakes e brigadeiros, teatri-
nho de fantoche, mágicos, shows interati-
vos, brincadeiras dos anos 80, etc. Mas é 
preciso ter atividades compatíveis com a 
idade das crianças que estarão presentes 
no evento. Neste momento, também pen-
samos em personagens que trazem alegria 
e sorrisos dos pequenos e dos adultos!
 Registrar esse evento com fotogra-
fia e filmagem é importante para reviver os 
momentos mágicos desse grande dia quan-
do você quiser!

Cíntia Kuster 
Cerimonialista de festas infantis
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Maternidade 
Circense

 Respeitável público! 
 Ser mãe é como o circo, com todas 
as atrações e revezamento entre elas.
 Ao descobrir a gravidez, alterna-
mos em ser engolidoras de espadas (ou 
sapos) e atiradoras de facas, diante dos pal-
pites e cobranças. 
 A barriga cresce, passamos à equi-
libristas. Volta e meia, nos sentimos na cor-
da bamba ao subir um degrau ou levantar.
 No parto, somos acrobatas! Mo-
mento de concentração que envolve uma 
preparação, segurança e, sim, força.

 Nasce o bebê: bolas ao ar! De 
agora pra frente somos eternas mala-
baristas. Agilidade e destreza para manter 
harmônicas as bolas da família, carreira, 
vida social, saúde, vaidade, lazer e outras 
tantas. Um desafio constante, onde é pre-
ciso jogar uma bola mais ao alto para que 
outra não caia. Se cair, sorrir e voltar para 
o número.

 O espetáculo não pode parar!
 Amamentando ou fazendo o bebê 
dormir, nos tornamos mímicas! Sem emitir 
sons, conseguimos pedir água, fralda, man-
tinhas e o que mais precisar. E se dormem 
no nosso colo é a vez da contorcionista apa-
recer. Com o cotovelo mexemos na TV, o 
queixo coça o ombro que segura o telefone 
e os dedos do pé...Ah, eles pegam paninhos 
no chão, controle remoto, celular, chupeta...
 Volta ao trabalho! Nasce a tra-
pezista. Essa é uma atração muito espera-
da! Balançando entre a carreira e a materni-
dade, será preciso segurança e movimentos 
planejados. Na maioria das vezes, o show 
do trapézio é múltiplo e a confiança é fun-
damental. Não importa se no balancinho 
de lá está a babá, a creche ou um familiar. É 
preparar, combinar as piruetas, respirar fun-
do e... saltar! No começo, podemos falhar. 
Novas tentativas e a gente se acostuma.  
 O coração sempre dispara ao largar 
nossas barras mais preciosas, os filhos.
 No circo materno há imprevistos 
como acidentes, atrasos para chegar ao 
colégio, buscar em uma festa ou pegar um 
voo. Quem surge? A mulher-bala! Veloz e 
determinada, a mãe se joga do canhão para 
não perder a apresentação escolar, o avião 
ou o almoço. 
 E assim segue o espetáculo da ma-
ternidade. Diante de vaias ou palmas,não 
deixamos o brilho do picadeiro nos ofuscar. 
Somos palhaças e bailarinas!
 Quando as luzes se apagam, nos 
basta o olhar do filho, o sorriso ou um sono 
velado. Nesses momentos, vimos o que 
realmente somos: mágicas. Aplausos!

Priscila Moura é mãe e editora do blog 
Entre Mães.

entremaes@folhavitoria.com.br

Arrumação de malas de 
crianças

 

 Meu nome é Flávia, sou personal 
organizer e mãe de 3 filhos, por isso vou fa-
lar sobre um assunto que um dia também 
já me assustou. A parte boa é que o susto 
durou pouco, portanto vou passar aqui ex-
periências como mãe e profissional.
 Quando fui mãe pela primeira vez 
e tive que viajar para bem perto, parecia 
que eu teria que ter uma frota de carros 
para caber tudo que eu “achava” que pre-
cisava levar. Não foi uma frota, mas o carro 
tinha coisas para todos os lados e até nos 
meus pés.

 Mulher sempre acha que pode fal-
tar alguma coisa e quando vira mãe tudo 
multiplica.
 Vamos ao que interessa: se você 
tem um bebê, claro que existem mais cui-
dados mas, podemos simplificar,  nada de 
levar banheira com pés para passar apenas 
um final de semana. Que tal uma piscina 
de inflar? Se for na praia pode até ter du-
pla função. O carrinho é recomendável, mas 
quem sabe você se adapta ao canguru que 
não ocupa espaço algum, você tem mobi-
lidade e ainda fica bem grudadinho com o 
seu bebê.
 Pensando sempre que tudo que 
vai,  depois tem que voltar e se já não cabe 
mais nada na ida, imagina na volta... Com-
pras, neste caso, nem pensar!
 Até mesmo as fraldas que ocupam 
grande volume pode-se levar uma quanti-
dade que sirva para apenas um dia, se for 
demorar ou precisar de mais, podem ser ad-
quiridas no local de destino, desde que não 
sejam lugares isolados.
 Os remédios nunca podem ser 
esquecidos, numa pequena ou grande via-
gem, sempre devemos levar um para dor, 

enjoo, um curativo rápido (bandaid e mer-
thiolate), se tiver problemas de respiração o 
nebulizador é sempre bem-vindo e nos dias 
de hoje o repelente é o número um.
 As roupas são colocadas de acor-
do com a quantidade de dias, lugares onde 
possam ir, diversidade do tempo e costumes 
do lugar. Gosto de levar as roupas, sapatos 
e acessórios em kits, nunca peças soltas, 
para não perder tempo e nem faltar nada 
na hora de usar, além de organizar a mala.
 Se a viagem for de avião ou mesmo 
de ônibus, onde a mala vai ser despachada, 
vale levar uma muda de roupa completa, 
além de higiene pessoal e remédios com 
você na bolsa de mão. Isso serve para toda 
a família.
 Mesmo tendo uma coleção de sa-
patos, o ideal é levar os confortáveis e neu-
tros, que combinem com toda a mala.
 Os meninos são práticos e desco-
lados. Bermudas,  shorts, camisetas e tudo 
está resolvido. Casaco e calça jeans com 
tênis no frio, sunga e chinelo no calor e as 
combinações são bem menos complicadas.
 Na mala de meninos e meninas 
não pode faltar filtro solar.
 E a roupa de cama? Se vai para um 
hotel, sem problemas, utilize todo o serviço 
que tem direito, desde os lençóis até a to-
alha que levará para praia ou piscina, mas 
se vai para casa de alguém, é delicado você 
se oferecer para levar tudo o que precisa e 
está acostumado a usar.
 Fazer um check-list sempre ajuda 
muito, em qualquer tarefa. Com as malas 
não é diferente, coloque tudo no papel e 
confira antes de fechar.
 Hoje em dia os hotéis não acei-
tam crianças que não estejam devidamente 
documentadas portanto, lembrar de levar 
certidão de nascimento ou documento com 
foto. No caso de viagem ao exterior conferir 
vacinas e passaporte. Uma coisa que muita 
gente esquece é a carteira de vacinação da 
criança. Bom tê-la com você, caso precise.
 O mais importante mesmo é você 
curtir cada momento ao lado dos seus filhos 
e não se estressar por bobagens ou impre-
vistos.
 A boa notícia para as mamães de 
primeira viagem é que com o tempo pode-
mos simplificar bastante, achar as nossas 
alternativas, reparar os erros anteriores e 
seguir em frente sem, literalmente, tanto 
peso!
 Boa viagem!  

flavianolascodalvi@gmail.com
     flavianolasco_organizer

Priscila Moura

Flávia Nolasco Dalvi
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Brincadeira de criança 
é coisa séria, papai

 
  A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) estabeleceu parâmetros ideais de 
atividade para cada idade e afirma que os 
benefícios do exercício, em qualquer idade, 
são bem maiores do que qualquer proble-
ma que ele possa provocar. Com 150 minu-
tos por semana de atividade de intensidade 
moderada, lesões musculoesqueléticas são 
incomuns e os riscos de sofrê-las é reduzido 
quando a pessoa começa a se exercitar gra-
dualmente. Crianças não são diferentes! As 
atividades têm que ser como brincadeiras, o 
lúdico vai facilitar a adesão das crianças.  

 Os pais devem fornecer apoio e 
orientação sobre como começar a ativida-
de física. Pergunte a seus filhos se querem 
fazer uma atividade individual ou fazer a 
sua atividade com um amigo ou membro 
da família. As crianças precisam se sentir 
motivadas! Manter um registro das ativida-
des pode ajudá-las a traçar seu progresso, 
enquanto elogios e recompensas para cada 
pequeno passo alcançado pode ajudar a 
mantê-los motivados. 
 De 0 a 12 anos eles são crianças 
e precisam de amor, orientação, estímulos 
para as práticas ativas e uma compreensão 
que vai ser modificada a cada etapa do de-
senvolvimento. A tarefa parece difícil, mas a 
recompensa sempre é maior, então vamos 
começar?   
 Principais benefícios das atividades 
para crianças são: crescimento e desenvol-
vimento saudável, melhoria da autoestima, 
ossos, músculos e articulações mais fortes, 
melhor postura e equilíbrio, um coração 
mais forte, faixa de peso saudável, melhor 
interação social com os amigos. Aprender 
novas habilidades enquanto se diverte, me-
lhora o foco e concentração durante as au-
las. 

Sugestões de atividades

 Para resistência: podem ser muito 
divertidas, como: futebol, basquete, vôlei, 
queimada, ciclismo, patinação, skate, nata-
ção, dança, tênis, artes marciais, caminha-
da, corrida, pular corda, jogos em grupos, 
etc.
 Para flexibilidade: estimulam as 
crianças a dobrar, esticar e alcançar, o que 
vai permitir que as crianças participem de 
atividades diárias, sem dor ou restrição dos 
seus músculos ou articulações. Ser flexível 
promove a boa postura, reduz a rigidez e 
dores musculares, aumenta o relaxamento 
e minimiza o risco de lesões. Exemplos: jogo 
ativo em um playground, cavar no jardim ou 
na praia, varrer folhas, ginástica, dança, pa-
rede de escalada, yoga, saltos, alongamen-
to, etc.
 Para força: trabalhando contra 
uma resistência, as crianças constroem 
músculos mais fortes. Força muscular ade-
quada permite que as crianças possam lidar 
com as exigências da vida diária sem estres-
se excessivo em suas articulações e mús-
culos. Exemplos: levantar e carregar coisas 
como mantimentos, lixo e resíduos de jar-
dim, jogos, esportes, ginástica, atividades 
no playground, barras de macaco, subir es-
cadas, postes de escalada.
 Mais do que criar objetivos para 
nossos filhos praticarem atividades adequa-
das às suas idades devemos criar um cami-
nho de comunicação e participação para 
“curtir” com as suas escolhas. Devemos 
compartilhar os sucessos e insucessos dos 
desafios das brincadeiras, jogos e práticas 
esportivas. Devemos lembrar que diante de 
nossas escolhas está um indivíduo em for-
mação física, cognitiva e emocional.

Rui Ribeiro é educador físico, especialista 
em Fisiologia do exercício e Treinamento 

desportivo de alto rendimento.
CREF 508G/ES            ruiamm@hotmail.com
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Rui Ribeiro
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gada em tantos compromissos profissionais. Pais e 
mães trabalham fora e os filhos não contam com ou-
tros membros da família que dê suporte na ausência 
dos pais.
 Alguns pais passam à escola esta difícil tare-
fa de ensinamento dos valores, pois seu aprendizado 
só acontece através da relação afetiva existente no 
núcleo familiar, no papel de espelho que os pais for-
necem aos seus filhos.
 Respeito, cooperação,  solidariedade e ami-
zade se aprendem com o exemplo, a convivência e na 
intimidade afetiva do lar.
 Cabe à escola, trabalhar a convivência na 
sociedade, as regras do bem viver, mas, como fazê-lo 
sem se apoiar nos valores se estes estão ausentes?

Que sugestões podemos 
dar para auxiliar esse 
processo de parceria 
entre pais e escola?

 
 O MEC, Ministério da 
Educação, lançou um folheto 
sugerindo como os pais podem 
trabalhar em parceria com a es-
cola aproximando-se mais de seus filhos.

 Entre as dicas estão: 
 - Ler para as crianças ou pedir que elas leiam 
para eles até mesmo para os adolescentes;
 - Conversar com os filhos sobre assuntos escolares;
 - Acompanhar as lições de casa e mostrar interesse 
pelos conteúdos estudados;
 - Zelar pelo cumprimento das regras da escola;
 - Participar das reuniões sempre que convocados; 
 - Conversar com os professores com os professores.

 A escola hoje se propõe a proporcionar aos 
pais: cursos, palestras sobre temas educacionais, di-
nâmicas de grupo onde possam refletir sobre a edu-
cação na família, criar escolas de pais, organizar fes-
tas e comemorações. Ela  é a instituição social com 
maior poder de congregar as famílias, buscando es-
treitar  os vínculos familiares.
 A família e a escola juntas são as únicas op-
ções para se construir um mundo melhor e mais hu-
mano!

E
n
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is
ta Qual o papel dos pais e o da escola 

no processo de aprendizagem das 
crianças?

 Está na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação: as escolas têm  a obrigação 
de se articular com as famílias e os pais 
têm o direito de ter ciência do projeto pe-
dagógico da escola.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Isto não quer dizer que os pais 
devem ajudar no ensino dos conteúdos. 
Claro que não. A colaboração que se espe-
ra deles é de outra ordem. O papel do pai 
e da mãe é estimular o comportamento de 
estudante nos filhos, mostrando interesse 

pelo que eles aprendem e incentivando  a 
pesquisa e a leitura.
 Cabe à escola orientar os pais, 
dando-lhes informações sobre o processo  
de ensino e aprendizagem, apresentar os 
objetivos da escola e os projetos desen-
volvidos.
 O papel da escola e da família 
precisa ficar bem claro: da escola, ensinar 
e da família, acompanhar  e fazer suges-
tões. 

E quando o assunto é comporta-
mento? Como proceder?

 Se o assunto é comportamento 
as ações precisam da parceria de ambos. 
A escola chama os pais ao perceber algum 
problema pessoal e os escuta, buscando 
soluções em conjunto, através de um bom 
diálogo e do respeito ao aluno.
 Vivemos um momento nebuloso 
quanto ao ensinamento de valores, há-
bitos e atitudes, que nesta atual geração 
ficou à deriva.
 A família não tem tido tempo 
para transmitir tais ensinamentos, afo-

Com Ana Rita Costa Gomes

Ana Rita é psicóloga e diretora da Escola Monteiro Lobato.

A relação escola e família no processo 
de aprendizagem das crianças
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Fala X Comportamento
 
 
 Uma das maiores causas de procu-
ra por atendimento nos consultórios de 
fonoaudiologia são as alterações na fala. 
Esta sempre vem com a dúvida da origem 
do problema e se está na hora de procurar 
ajuda. “Será que é emocional? Por que meu 
filho fala pouco? Eu também demorei a 
falar! Na família várias pessoas falaram 
tarde!” São dúvidas  e falas frequentes 
das famílias.  Infelizmente, por diver-
sos motivos, inclusive o medo de a cri-
ança receber rótulos, muitas famílias 
demoram a procurar ajuda, o que pode 
prejudicar o desenvolvimento da criança. 
 Em casos de atraso na aquisição 
da fala ou no desenvolvimento da lingua-
gem, a intervenção precoce é preciosa, pois 
esta dificuldade pode ser secundária a uma 
outra alteração (Ex: TEA – Transtorno do es-
pectro autista, DEL – Distúrbio Específico de 
Linguagem, TDAH – Transtorno do Déficit 
de Atenção e Hiperatividade), pode ser por 
falta de estímulo,  por questões emocionais 
ou somente um atraso de linguagem. Nestes 
casos é necessária, uma avaliação criteriosa, 
preferencialmente interdisciplinar (fonoau-
diologia, psicologia, neuropediatria, psiqui-
atria), para que a partir daí seja sugerido 
o atendimento de que a criança necessita 
e, assim, seja estimulada a alcançar um 
melhor desenvolvimento. Ter um filho em 
atendimento fonoaudiológico ou psicológi-
co não significa que ele apresenta um diag-
nóstico ou vai ficar estigmatizado por isso. 
 Sabemos quais são as principais 
etapas no desenvolvimento da linguagem 
de uma criança. Porém, sabemos também 
que cada ser humano é único e precisa ser 
avaliado individualmente, se necessário. Na 
dúvida, procure um especialista. 
 Se uma criança apresenta atraso 
no desenvolvimento da linguagem, é im-
portante que ela seja estimulada. Listamos 
abaixo algumas dicas de como você pode 
estimular a fala e a linguagem da criança de 
acordo com a idade:

-  12 a 18 meses:
 •Lendo livros bem ilustrados e 
coloridos;
 •Incentivando-a a brincar de jogos 
de imitação;
 •Usando frases curtas;
 •Reforçando as palavras novas di-
tas por ela.

-18 a 24 meses:
 •Contando histórias de livros;
 •Conversando sobre os lugares no-
vos antes de ir, enquanto vocês estiverem 
lá, e quando chegarem em casa;
 •Olhando-a nos olhos quando esti-
ver falando com ela;
 •Imitando e identificando sons, 
tais como cachorro latindo, pássaros can-
tando, sirenes.

-  2 anos:
 •Elogiando sua comunicação;
 •Descrevendo as atividades que 
estão fazendo, acrescentando novas pala-
vras;
 •Utilizando palavras novas em 
várias situações (ampliação de vocabulário);
 •Lendo historinhas.

- 3 anos:
 •Ensinando-lhe relações entre pa-
lavras, objetos e ideias;
 •Ensinando à criança a contar 
histórias, utilizando livros e desenhos;
 •Permitindo que jogue com outras 
crianças;
 •Lendo para ela histórias;
 •Fazendo jogos com rimas.
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Carolina Portugal é fonoaudióloga, Especia-
lista em linguagem e psicopedagoga.

Tânia Soares é fonoaudióloga, mestre em 
linguística

Contatos: 27 3227-4250
equipedesenvolver@gmail.com

Brownie com Nutella 
e Sorvete de Creme

Brownie com Nutella e Sorvete 
de Creme

1 e 1/2 vidro (peq.) de Nutella 
100g de manteiga derretida 
1 xícara açúcar
1 xícara farinha de trigo 
3 ovos em temperatura ambiente
1  colher sopa (bem cheia) cacau em pó
200g nozes ou avelã picadas 
1 colher chá de fermento em pó

Calda de chocolate
1 xícara de nescau
1 xícara de leite
1 colher sobremesa de manteiga

Levar ao fogo baixo e deixar ferver, mexen-
do sempre, até engrossar.

Modo de fazer
 Pré-aqueça o forno em 180°C.  
 Unte e enfarinhe uma forma re-
tangular média. 
 Forre o fundo com papel mantei-
ga e reserve.
 Leve a Nutella ao micro-ondas por 
1 minuto na potência média.
 Misturar a manteiga, levar por 
mais 30 segundos.
 Acrescente a Nutella e a mantei-
ga em uma vasilha e na seguinte ordem: o 
açúcar, o cacau, os ovos,  a farinha, o fer-
mento e as nozes.
 Leve ao forno para assar de 35 a 
45 minutos.
 Teste com um palito para ver se 
está pronto. O palito deve sair limpo quan-
do espetado nas bordas e com migalhas 
quando espetado no meio.



16 17
An

a 
Am

él
ia

 Z
an

on
i C

am
er

on

Pré-requisito:
- para meninos e meninas entre 12 e 17 anos;
- Passaporte e visto de turista para os eua;
- gostar de jogar futebol todos os dias.

estude inglês e treine futebol
nos estados unidos

ie.com.br
ie vitória 3038-3900

seja um
fenÔmeno no CAMPO
E UM CRAQUE NO INGLÊS

- Treinamento diário no padrão Ronaldo Academy;
-  semanas de inglês no padrão Kaplan  -  lições;
- Acomodação em Housing;
- Café da manhã e almoço durante a semana; 
- Receptivo e transfer de aeroporto;
- Transfer para todas as atividades;
- Guia brasileiro full time;
- Seguro Viagem IAC, com cobertura de USD  milhão;
- Kit Ronaldo Academy (camisas, par de meiões e short);
- Certificado assinado pelo Ronaldo;
- Cartao de débito internacional;
- Kit Pré-embarque Phenomenal Soccer Camp;
- Torneio de futebol e premiacões;

inclui

Certificado assinado
pelo Ronaldo

Orlando
SOCCER CAMP®
PHENOMENAL

 Oi gente!!! Voltando aqui na coluna Curiosidades e dessa vez 
para falar sobre um tema delicioso: o Dia das Mães! Comemoramos 
no segundo domingo do mês de maio esse dia tão especial, mas isso 
já é uma tradição muito antiga! Na Grécia, havia uma festa em honra 
a Reia, mãe dos deuses. Já os romanos faziam uma grande festa no 
início de março chamada “Matronalia”. Na Idade Média, os ingleses 
celebravam o “Mothering Day”. As pessoas mais pobres moravam na 
casa de seus patrões e ficavam longe de suas casas. Por isso, nesse dia, 
elas tinham o direito de ir até os seus lares e ficar junto de suas mães.
 Mas a data como conhecemos hoje é uma criação moderna. 
Uma jovem professora americana, Anna M. Jarvis (1864-1948), perdeu 
sua mãe em 1905 e entrou em profunda depressão. Preocupadas com tanto sofrimento, 
algumas amigas tiveram a ideia de perpetuar a memória da mãe de Anna com uma fes-
ta. Mas Anna queria que a homenagem fosse estendida a todas as mães, vivas ou mor-
tas. Passou a escrever longas cartas a políticos, empresários, comerciantes e religiosos 
sugerindo a criação de um dia em homenagem às mães.
 Em 1908, algumas igrejas de sua cidade, Grafton (Virgínia), e da Filadélfia, onde 
ela também já tinha morado, escolheram o dia 10 de maio - um dia depois da data de 
aniversário da morte da senhora Jarvis - para lembrar as mães. Em 1910, a Virgínia foi o 
primeiro Estado a festejar oficialmente o Dia das Mães. No ano seguinte, quase todos os 
Estados americanos seguiram a ideia.
 Finalmente, em 1914, a data foi oficializada pelo presidente Woodrow Wilson, 
ficando para o segundo domingo de maio.
 No Brasil, a data foi oficializada em 1932, pelo então presidente Getúlio Vargas. 
Antes disso, desde 1918, o Dia das Mães já era comemorado pela Associação Cristã de 
Moços. Aqui, assim como nos Estados Unidos, na Itália e no Japão, a data não é fixa: 
comemora-se no segundo domingo de maio. No México, as mães são homenageadas 
sempre no dia 10 de maio. Na Tailândia, a festa acontece em 12 de agosto, em homena-
gem à rainha Mom Rajawongse Sirikit.
 Você gosta mais da sua mãe ou do seu pai? Para muitos, essa pergunta parece 
impossível de ser respondida. Mas ... analisando-se o ranking de gastos dos brasileiros 
com presentes, uma coisa é certa: o brasileiro investe mais para agradar à mamãe do que 
ao papai. O Dia das Mães é a segunda data comemorativa que mais rende lucros ao varejo 
no país. Só perde para o Natal. O Dia dos Pais assume uma discreta quinta posição, atrás 
do Dia das Crianças e da Páscoa.
 Segundo dados coletados pelo IBGE em 2010, existem cerca de 47 milhões de 
mães no Brasil. Isso quer dizer que 48% de todas as mulheres do País já tiveram filhos.
 O Presidente George Washington disse um dia: “A minha mãe é a mulher mais 
bonita que alguma vez vi. Atribuo todo o meu sucesso na vida, à educação moral, intelec-
tual e física que recebi dela”.
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 Queremos compartilhar com vocês alguns momentos que marcaram com 
muita alegria o nosso Lollypop.

 O Lollyfolia entrou para o calendário oficial do Lollypop. A cada oportunidade plane-
jamos uma mega festa para você e sua família virem degustar de nossas delícias, apreciar as 
novidades e curtir o espaço com muita alegria. Ideias não nos faltam! 
 Aguardem a próxima festa!
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COMO ARMAZENAR 
FOLHAS E TEMPEROS               

USE UVAS  CONGELADAS 
PARA GELAR SEU VINHO 

COMO EVITAR 
CHULÉ NOS SAPATOS

LIMPAR PANELA SUJA DE 
GORDURA QUEIMADA

1. Lave a panela normalmente com 
água e sabão;
2. Depois aqueça a panela no fogo;
3. Passe sabão nas partes queima-
das/amarelas;
4. Com a panela ainda quente es-
fregue com esponja de aço; 
5. A mancha sai como mágica!
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 A empresa Lúdica é uma empresa 
de arte, educação e comunicação, no ramo 
de entretenimento, que leva atrações lúdi-
cas para qualquer tipo de evento.
 Ela surgiu em 2008 a partir do tra-
balho da atriz e administradora Taís Bicalho. 
Como deu super certo, agregou outros ar-
tistas e profissionais da área de eventos.
 O principal motivo é levar encan-
tamento aos mais variados públicos. Desde 
eventos corporativos até os particulares.To-
das as ações são lúdicas e têm como base 
o teatro, mesmo sendo uma simples recre-
ação infantil ou um elaborado espetáculo 
circense.
 A equipe é formada por atores, 
dançarinos, músicos, educadores físicos, 
pedagogos e estudantes de áreas afins que 
são selecionados de acordo com o perfil de 
cada evento.
 O que vimos de diferencial na Lúdi-
ca é tratar cada evento como único, exclusi-
vo, ainda que o tema seja o mesmo de um 
outro. 
 Sempre levando uma mensagem 
bacana, mesmo partindo dos personagens 
vilões. Acreditam que nunca é tarde para 
mudar e a mudança pode começar agora. 
Sempre fecham os momentos lúdicos com 
uma mensagem positiva, de esperança, de 
possibilidades.
 O desenvolvimento de seu tra-
balho explora a cooperatividade em todas 
as ações, principalmente nas recreações. 
As esquetes teatrais que apresentam são 
interativas, o público sempre participa. Os 
momentos lúdicos nos aniversários têm 
participação do aniversariante e dos con-
vidados. A contação de histórias é teatrali-
zada, o público se transforma em persona-
gens, sons, ruídos... Tudo isso com muito 
respeito e percepção dos limite individuais 
de cada participante. Por isso, a importân-
cia da equipe ser formada por profissionais 
que têm sensibilidade para identificar os li-
mites, a fim de não invadir a privacidade de 
ninguém. 
 Eles  surpreendem a todos com 
sua chegada irreverente, seja na recepção 
ou durante toda a festa. Seus personagens, 
brincantes, animadores, tornam cada mo-
mento único a quem permite deixar o en-
canto invadir seu ser. O lema da Lúdica é:
“emocionar é a nossa arte!”

www.ludica.art.br
27 99773-6989 / 99985-3012
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