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Inspirados em algumas datas festivas do mês de julho, 
criamos algumas atividades para as famílias realizarem 
com seus filhos. São formas diferentes para passarmos 
o tempo juntos, curtindo momentos gostosos e 
diferentes. Vamos nessa? Afinal, agora é férias!

Confira as datas e veja o que preparamos para vocês:

Dia Mundial 
do Chocolate

07/07

17/07
Dia de Proteção 

às Florestas

10/07
Dia Mundial 

da Pizza!

17/07
Dia do Curupira

Dia do Amigo
20/0719/07

Dia Mundial
da Caridade



07de
julho

Dia Mundial 
do Chocolate

Que tal conhecer um 
pouco da história do 
chocolate? 
Não esqueça de habilitar a 
legenda em português!

*Clique para assistir

*Clique para assistir

LEITE DE COCO 
COM CHOCOLATE
Vamos fazer um chocolate 
quente diferente? Assista 
à receita e faça o seu!

Dica: Você não precisa levar o coco ao forno, é só comprar o coco 
descascado e em pedaços. Ou usar a sua técnica preferida para tirar 
a casca. Acrescente ao leite de coco seu chocolate em pó favorito 
ou pedacinhos de chocolate para derreter e hummmm... aproveite!

para
fazer
junto

https://www.youtube.com/watch?v=4eUGVDcngW8
https://www.youtube.com/watch?v=ibjUpk9Iagk


10de
julho

Dia Mundial 
da Pizza!

Esse é um dos alimentos mais apreciados pelos brasileiros. Para 
comemorar a data, vamos fazer a nossa própria massa de pizza?

Neste vídeo, há alguns pratos 
gigantescos. No final, aparece a pizza 
feita na Itália e que entrou para o Guiness 
Book! Você acha que ela ficou gostosa?

MASSA DE PIZZA
Selecionamos uma receita 
para você. Veja a receita e 
faça a sua massa!

para
fazer

Você sabe qual 
foi a maior
feita no mundo?

junto

*Clique para ver o vídeo

*Clique para assistir

https://youtu.be/Vq6HHtlcXy4?t=334
https://www.panelinha.com.br/receita/Massa-de-pizza-caseira


17de
julho

Dia de Proteção 
às Florestas

Essa data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a 
importância da preservação das florestas - lar de inúmeras 
espécies de animais, plantas e grupos humanos - para a qualidade 
de vida da humanidade como um todo.

Constantemente ameaçadas, as florestas tentam reagir ao 
ataque que sofrem de diversos grupos: do garimpo, da extração 
de madeira, dos empreendimentos imobiliários que, nas áreas 
urbanas, avançam sobre os limites de fragmentos de mata ainda 
preservados.

Muitas vezes, as florestas parecem 
distantes de nós e parece ser 
muito difícil protegê-las. Há, porém, 
importantes entidades que se 
dedicam a isso, como o Greenpeace 
e o SOS Mata Atlântica. Podemos 
ajudá-las com doações ou com a 
divulgação de seu trabalho.

Podemos também descobrir as Áreas de 
Proteção Ambiental de nossas cidades 
e ver o que podemos fazer para ajudar 
em sua proteção. Podemos virar um 
curupira.... 

https://www.greenpeace.org/brasil/
https://www.sosma.org.br/


17de
julho Dia do Curupira

Considerado o protetor absoluto das florestas, matas e animais, o Curupira 
não permite que pessoas mal-intencionadas, normalmente representadas 
nas narrativas por caçadores e lenhadores, se embrenhem pelas matas para 
promover algum tipo de destruição. Segundo a lenda, quando o Curupira 
percebe a presença de alguém que representa uma ameaça à natureza, ele 
recorre a diferentes travessuras para espantar os invasores. Com assovios 
agudos, uivos de lobos e barulhos de galhos de árvores chacoalhando ou 
pedras sendo atiradas, o Curupira assusta e afugenta as pessoas. Por isso, 
muitos o chamam de demônio da floresta.

Tudo isso era feito para impedir uma agressão à natureza, como o comércio 
de peles dos animais caçados, derrubada de árvores e queimadas por toda 
a floresta. Dizem, ainda, que ele era mestre em usar de magia e ilusão para 
fazer com que as pessoas ficassem perdidas na mata, sem saber por onde 
entrar nem por onde sair.

Fonte: https://escoladainteligencia.com.br/blog/lendas-do-folclore-brasileiro-conheca-a-historia-do-curupira/

Como todos nós podemos 
ser um  curupira para 

defender as florestas?
Que tal a família toda pensar um 
pouco mais sobre esse assunto?

https://escoladainteligencia.com.br/blog/lendas-do-folclore-brasileiro-conheca-a-historia-do-curupira/


para
Desenhar
QUE TAL FAZER O DESENHO 
DE SEU CURUPIRA?
Ele tem os cabelos vermelhos 
e os pés virados para trás!

Para os menores assistirem, aqui vai a sugestão de uma série de 
produção nacional que mostra uma diferente aventura ecológica 

em diversos biomas brasileiros, Os Guardiões da Biosfera.

para
Assistir

*Clique para assistir *Clique para assistir

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7pmFTP8SwSbT8A9D7R1xYGgBK-uJsCpZ
https://www.youtube.com/watch?v=RB5PC2LSOp4


19de
julho

Dia Mundial
da Caridade

O objetivo desta data 
é conscientizar as 
pessoas da importância 
da solidariedade. Para 
inspirar o debate, que 
tal assistir ao vídeo 
que sugerimos?

Depois desse bate-papo é hora de agir! Que tal colocar a família 
para pensar em como ajudar alguém que precisa?

Um caminho para se pensar nisso é dar uma boa olhada na casa 
e ver aquilo que não está em uso, está em boas condições e pode 
ser doado. Depois, é procurar alguma instituição que possa acolher 
as suas doações. Que tal conversar com os amigos e propor uma 
doação coletiva?

Se você puder prestar ajuda financeira, certamente não faltarão 
instituições precisando de sua ajuda.

O que nessa 
história tem a ver 
com solidariedade?

*Clique para assistir

https://www.youtube.com/watch?v=wZLsWzLd8YM


20de
julho Dia do Amigo

O Dia do Amigo é um dia muito especial. Que tal comemorá-lo 
com uma refeição divertida? O grupo de amigos pode selecionar 
o tipo de alimento (pode ser pizza, sanduíche, doce... comidas de 
amigos!) que fará parte da brincadeira. Vamos usar o exemplo de 
um sanduíche para ilustrar a dinâmica. 

A ideia é assim: selecione um grupo de amigos para participar 
dessa surpresa. Faça um sorteio entre eles para que cada um tire 
um(a) amigo(a). 

No dia e horário combinado, o amigo vai receber um sanduba 
surpresa! Uma chamada coletiva por meio de algum comunicador 
instantâneo pode ser feita e todo mundo come junto. Que tal?

O Sanduba 
Surpresa!



Esperamos que vocês 
tenham se divertido e 

aproveitado o que as datas 
de julho podem nos inspirar!

Se você fez uma das atividades, compartilhe 
com a gente, poste em suas redes sociais 
com a hashtag #agoraeferias e se divirta!
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