
Experiências inesquecíveis para você
aproveitar melhor o tempo em família.

Porque passa tão depressa!



Empurrem os móveis, 
aumentem o som e

CaIaM nA DaNçA!

Montem juntos um 

se entrevistando,
como se fosse um

5

quebra-cabeça  
gigante e difícil,

nem que leve semanas!

6

7

programa de tV.programa de tV.

Gravem vídeos 

1

2

3



SIM, DÁ TRABALHO. MAS ENSINA A AMAR, 
CUIDAR, LIMPAR SUJEIRAS SEM NOJINHO,  
ENCARAR OS CICLOS DA VIDA, LIDAR COM PERDAS... 

   
bicho de estimação.

14  Tenham um

e é divertidíssimo  
para todas as idades.
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Visitem uma  
fábrica de chocolate 
(ou de brinquedos, de carros...) para ver 
como a mágica acontece.

Por que aquela parede precisa 
ser tão branca e sem graça?

em grande escala.
15 Façam arteFaçam arte5



20
QUE TAL: TODA TERÇA À NOITE É DIA 

DE HAMBÚRGUER E JOGOS DE TABULEIRO?

tradição.tradição.
criem uma

6



tenham um25

Para se sentirem parte de algo maior, 
amar, torcer, sofrer 
e comemorar juntos.

time do coração.time do coração.
7



aPrEnDaM A ToCaRaPrEnDaM A ToCaR
uM InStRuMeNtO.uM InStRuMeNtO.
E JUNTOS É, DEFINITIVAMENTE, MAIS LEGAL.

298



PREPARE O BAÚ, AS PISTAS E  
O MAPA. VESTIDO DE PIRATA 

FICA MAIS DIVERTIDO.

Cacem um 
tesouro.

30
Cacem um 
tesouro.
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Aprendam a  
fazer alguns 

e deem um show!

Sempre que  
tiverem chance, 

SuBaM eM áRvOrEs

e comam  
frutas do pé. 

   Construam  
uma maquete 
da cAsA DoS sOnHoS, 
com todos os detalhes.

35

36

37

TrUqUeS dE 
mÁgIcA 

TrUqUeS dE 
mÁgIcA 

TrUqUeS dE 
mÁgIcA 
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REAIS, DOS LIVROS OU INVENTADAS, TANTO FAZ: 
o que importa é AcEnDeR A iMaGiNaÇãO.

Contem 
histórias.3812



(ou aprendam logo juntos).  
Pregar botão, usar ferramentas, fazer 
primeiros socorros: todos devem saber.

Ensine o básico 
39

Ensine o básico 
13



Contem todas as 
piadas de pontinhos 

e Joãozinho –  
e inventem novas.

Chorem44

de rir!
14



COMO TODAS AS BANDEIRAS, 
AS CAPITAIS DO MUNDO OU 
OS NOMES DOS DINOSSAUROS.

absurdo absurdo 
Decorem algo

que ninguém mais sabe,

4615



Filosofem mais.
conte do mundo e surpreenda-se  

com a sabedoria das crianças.

49
Conversem sobre temas “adultos”. 

16



Digam    

DeSsE tAmAnHãO 
aQuI, Ó.

DeSsE tAmAnHãO 
aQuI, Ó.

DeSsE tAmAnHãO 
aQuI, Ó.

eu te amo!5017



Algo não funciona mais? 
Escarafunchem!Escarafunchem!

5718



jUnTeM sUcAtA 
para reciclar e construir

brinquedos fantásticos.

59

60

Conte às crianças

e por que você os admira.
qUeM SãO sEuS íDoLoSqUeM SãO sEuS íDoLoSqUeM SãO sEuS íDoLoS
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façam apostas!façam apostas!
POR QUALQUER MOTIVO, EM QUALQUER LUGAR: 

EU QUERO VER QUEM É QUE CONSEGUE... 

6221



bOlInHoS 
dE ChUvA 

Nos dias cinzas, 
preparem 

e chocolate 
quente.

para aprender  
a economizar
desde cedo e  
fazer algo especial

GuArDeM  
cAdA 
MoEdA 

GuArDeM  
cAdA 
MoEdA. 

quando o 
cofrinho 
ficar cheio. 

63

64

bOlInHoS 
dE ChUvA 

22
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(Eu ouvi Beatles?!)

Preparar, comer e limpar em família 
cOzInHeM jUnToS.

deixa tudo mais gostoso.

6824



Abra os armários e deixe que  

Revisitem os filmes, 
livros e brinquedos 
que mais

80 
marcaram a 
sua infância.
marcaram a 
sua infância.

as crianças se fantasiem
com as roupas dos adultos.
as crianças se fantasiem
com as roupas dos adultos.

7925
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PREPAREM EM CASA PIZZA, ENFEITES 
DA FESTA DE ANIVERSÁRIO, BIJUTERIA, 
SORVETE, FANTASIA PARA O TEATRINHO...

Em vez de  
comprar pronto,

8127



Que tal construir um vulcão? 
Você não precisa saber como: 
aprendam juntos na internet!

Façam experiências  
científicas.8728



89

VOCÊ ENSINA A FAZER PIPA E A PEQUENA TE 
MOSTRA COMO SE USA AQUELE APLICATIVO.

Troquem   
conhecimentos.
29



92Guardem  
memórias 
bobas.

TIREM MAIS FOTOS RIDÍCULAS: 
DESARRUMADOS, FANTASIADOS, 
RINDO, FAZENDO CARETA, 

Guardem  
memórias 
bobas.

nos momentos 
banais do dia.

30



nos momentos 
banais do dia.

e Esteja pronto para cumprir 
o papel que a sua estrela quiser.

peça de teatro.peça de teatro.
montem uma9331



Façam algo realmente grande
– mesmo que seja difícil e leve tempo –

sonho.
Realizem um 

94sonho.

e orgulhem-se para sempre da conquista.

32



NA FAMÍLIA: PASSEM UM TROTE NA TIA, PREGUEM 
UMA PEÇA NO VÔ, FAÇAM PEGADINHA COM O PAI.

De vez em quando, 

um pouco de molecagem faz bem!

95
aprontem algumaaprontem algumaaprontem alguma
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Mais beijos, mais cheiros, 
mais dengos: aproveite enquanto

as crianças ainda 
cabem no colo.

101dUrMaM 
AbRaÇaDoS.
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5

uos dias são longos, os anos são curtosu

Quando você tem crianças pequenas, todos te dizem: 
"Aproveita, passa tão rápido!". E nem sempre a gente acredita. 

De um lado, há muitos momentos intermináveis – as noites 
sem dormir, as broncas para comer, as pirraças no meio das 
compras, a milésima vez assistindo ao mesmo vídeo, as brigas 

mala... e outras chateações inevitáveis que a gente preferiria 
enfrentar apertando o botão de passa-pra-frente. 

De outro, o tempo parece mesmo correr depressa – mas 
não porque estamos aproveitando tanto que nem reparamos 
no relógio. A sensação é mais de que estamos deixando-o 
escapar. Ocupados com atividades que roubam nossa atenção 
e energia. Tensos demais para nos divertir. Culpados por sentir 

E no meio disso tudo, sobra 
pouco tempo – do tipo livre, leve e solto – para o que realmente 
importa: aproveitar o momento, antes que ele acabe.

vejo que era verdade: o tempo passou tão rápido! Foi ainda 
ontem que a gente andou pela rua procurando poças para pisar, 
às gargalhadas. Nós nos divertimos muito, mas eu gostaria de 
ter me prendido menos a obrigações e preocupações, e curtido 
mais a infância dela. Ainda assim, de uma coisa tenho absoluta 
certeza: as melhores memórias que temos foram construídas 
sobre as experiências mais simples. Não precisaram de muito 

um pouquinho de criatividade. Espero que este livrinho inspire 
você a curtir cada instante precioso dessa fase – para que ela 
dure para sempre nas suas lembranças. Aproveita ;)

Roberta Faria

v
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ROBERTA FARIA gastou a infância  
com livros e não se arrepende disso

CLAUDIA INOUE ajudava a tia Dinha a 
fazer bolos – e a lamber a colher depois

CAMILA MARQUES disputava com a irmã 
quem avistava mais árvores de Natal pela 
rua em longos passeios de carro
LUIS KINOSHITA cresceu brincando  
na rua e andando de bicicleta pelo bairro

BERNARDO FRANÇA abria a 
enciclopédia e passava horas decorando 
as bandeiras dos países –  ilustrou a 
página ao lado e as atividades 16, 17,  
42, 43, 90 e 91
BRUNNA MANCUSO procurava as 

conchas mais perfeitas com a mãe  
na beira do mar – ilustrou as atividades 
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55, 56, 62, 82, 85, 86 e 94

DANIEL CARVALHO corria atrás de 
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da família – ilustrou as atividades 2,20, 
39, 45, 51, 52, 53, 57, 76 e 93

GIOVANA MEDEIROS passava o dia 
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59, 60, 68, 72, 73, 83, 84, 88 e 101

LEANDRO LASSMAR rodava pião até 
na ponta do nariz, o que lhe rendeu calos 
e muito orgulho ao avô – ilustrou as 
atividades 8, 11, 12, 28, 30, 35, 36, 37, 
40, 41, 44, 61, 70, 71, 81, 87, 99 e 100

MARIANA SALIMENA passeava de jipe 
 

a família e o cachorro Darwin – ilustrou 
as atividades 18, 19, 24, 38, 47, 48, 50, 
58, 65, 66, 67, 74, 77, 78 e 92

 nunca 
se esqueceu do tesouro que era a coleção 
de moedas antigas da avó – ilustrou as 
atividades 5, 6, 7, 10, 26, 27, 29, 63,  
64, 69, 75, 79, 80, 89, 95, 96, 97 e 98

ENEDINA QUINELATO adorava dar 
comidinha para a tartaruga
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ROBERTA BARBIERI amava acampar  
em família e dormir em barraca, fazer 
fogueira, ver vagalumes...

OPERAÇÕES
ARTUR LOUBACK tentava – e  
conseguia – escalar qualquer coisa 

PLANEJAMENTO
RODRIGO PIPPONZI só pensava em 
futebol e não melhorou muito desde então

ELAINE DUARTE gostava das 
brincadeiras de rua com correria,  
gritaria e competição

DILSON BRANCO curtia ir com o pai  
à praça dar pão aos patos

Que nunca falte 
alegria na vida de toda a engajada e 
generosa equipe da PBKIDS, que nos 
ajudou a colocar de pé esse projeto e 
muitos outros de enorme impacto social. 
Instituto Ayrton Senna: obrigada por nos 
dar uma causa inspiradora. Equipe MOL  
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muitas crianças das nossas vidas <3
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