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Expediente

Editorial

ANUNCIE

aqui!
273324-4044
revista@lollypop.com.br

contato

Cristina Vargas

Cristina Vargas, Fátima Abelha e 

Michelle Camargo

InPacto Design

Cristina Vargas, Fátima Abelha, Michele 

Camargo, Camila Pitanga, Cintia Kuster, Aeillen 

Varejão, Priscila Moura, Mozart Brandão, 

Marcella Rosa, Ana Amélia Zanoni, Juliano 

Campana e Cecília Lemos.As matérias aqui publicadas são de exclusiva 
responsabilidade dos colaboradores que as assinam.

A Revista Lollypop traz, a cada edição, dicas de saúde, comportamento, curiosidades, bem 

estar e estilo para você e sua família.

Nas próximas páginas, vocês vão poder desfrutar de uma entrevista super importante para 

quem tem lhos na adolescência, abordado pela psicóloga Cecília Lemos.

Na coluna Bem Viver uma matéria  fantástica, escrita por Mozart um apaixonado por cavalos.

Nossa amiga e colunista,  Ana Amélia Cameron,  conta várias curiosidades sobre o carnaval, a 

maior festa temática do mundo.

E muito mais ......

Espero que vocês gostem da nossa primeira edição de 2017 que foi feita com muito carinho. 

Aproveito para desejar a todos um Ano Novo cheio de alegria, saúde, amor e muitas festas.  
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foco na

Saúde
HIDRATE-SE

Dra. Camila Pitanga

Verão! Sol! Calor! Enm chegamos na época 
mais quente do ano! Com os termômetros lá em 
cima, nosso corpo transpira para manter a 
temperatura corporal. O suor é lançado na 
camada externa da pele, fazendo o corpo 
resfriar.
Quando o calor é excessivo, precisamos manter 
a hidratação do corpo. O organismo não possui 
mecanismo para armazenar a água; por isso, a 
quantidade perdida a cada dia deve ser 
restituída para manter a saúde.
A água é um dos elementos mais essenciais para 
o organismo. Ela representa de 60% a 80% da 
constituição do nosso corpo.
Respiração, circulação, o funcionamento dos 
rins, a digestão, os sistemas de defesa, a pele, 
enm, todas as funções vitais dependem da 
água para um bom funcionamento.
Quando perdemos muito líquido, pelo calor, 
atividade física excessiva, ou por vômitos e 
diarreia, muito comuns durante o verão, pode 
ocorrer a desidratação. Quando leve, a 
desidratação causa sintomas fáceis de serem 
reconhecidos, como tontura, dor de cabeça, 
fraqueza e fadiga. 
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Para manter o corpo hidratado e prevenir a 

des idratação, é preciso ter  a atenção 

redobrada na ingesta de líquidos durante essa 

época de calor.

A dica é manter sempre uma garranha de água 

ao longo do dia, e não esquecer dos sucos, água 

de coco e alimentos mais leves como frutas e 

saladas. Manter alertas em celulares com 

lembretes para evitar o “esquecimento” na 

correria do dia a dia e até mesmo o uso de 

aplicativos já disponíveis para smartphones, com 

avisos para “beber água”, são uma ótima 

sugestão para mantermos o corpo hidratado e 

saudável até mesmo nos dias mais quentes do 

ano.

Endocrinologista
pitangasalim@yahoo.com.br

mailto:pitangasalim@yahoo.com.br


um detalhe 
que faz a

Diferença
Cintia Kuster
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Quando pensamos numa festa infantil não 

podemos esquecer-nos do item animação, 

recreação, brinquedos. Entreter essas crianças 

por no mínimo 4 horas é fundamental. Um detalhe 

importante para programação da recreação e 

denição do número ideal de recreadores é se a 

festa será em um espaço fechado ou aberto. Se 

for fechado, um recreador consegue atender 

até 15 crianças, porém se o espaço for aberto 

esse número cai para 8.

Levar em consideração a idade, desenvol-

vimento motor de habilidades e potencial dos 

pequenos também ajuda no sucesso das 

brincadeiras.

Crianças de 0 a 3 anos preferem cantinhos mais 

calmos. 

A IMPORTÂNCIA DA RECREAÇÃO!

Brinquedinhos por perto e um tapete divertido já 

é suciente para entreter esses pequenos. Uma 

piscina de bolinha também é sucesso nesta faixa 

etária. 

Já para crianças entre 4 e 10 anos o bom e velho 

pula pula, um escorregador inável, associados a 

brincadeiras antigas como corrida de saco, pular 

corda, pintura, customização de dedoches, 

fotograas, recorte e colagem, bola mania, 

tatuagens.

Vale ressaltar que para cada brinquedo deve ter 

um monitor que saiba exatamente o que pode e 

o que não pode para a segurança de todos.

Espero que tenha ajudado, até a próxima.

Cerimonialista
cintia_kuster@hotmail.com

mailto:pitangasalim@yahoo.com.br
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cronicas da

Maternidade
Priscila Moura

RECEITA PARA O ANO NOVO

Ingredientes:

-Amor

-3 fatias nas de tempo (manhã, tarde e noite)

-1 xícara de alegria

-1 ½ xícara de carinho

-3 xícaras de paciência

-2 colheres de sopa de persistência

-2 colheres de sopa (bem cheias) de 

dedicação

-1 ½  colher de chá de equilíbrio emocional

-1 colher de chá de disposição

-Pitadas de leitura, música, esporte e cafuné à 

gosto.

Modo de preparo:

Coloque os ingredientes em uma tigela e mexa 

delicadamente. Leve em banho-maria até que 

se tornem uma mistura homogênea. Não 

coloque fogo alto, tempo é fundamental!

Cubra com bastante amor e coloque em um 

refratário de sabedoria. Se não tiver sabedoria, 

tudo bem, acrescente mais amor e sirva em uma 

travessa de criatividade.

Observações:

Se não tiver 3 fatias de tempo, prepare usando 

apenas uma ou duas, mas precisam ser mais 

grossas.

Muito cuidado com o equilíbrio, pois ele é frágil. 

Qualquer coisa, misture-o com a paciência já no 

início.

Se tiver diculdade em encontrar disposição, 

substitua por dedicação ou persistência. 

Também dá certo.

Sirva diariamente, inclusive entre refeições.

Ev i te produtos prontos,  congelados ou 

industrializados. Lembre-se: são seus lhos!

Feliz Ano Novo!

Editora do blog Entre Mães
entremaes@folhavitoria.com.br
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Estilo Aeileen Varejão
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Falar sobre country é muito mais do que falar 

sobre moda. É antes de tudo um estilo de vida. 

Uma essência, jeito de ser, atitude e verdade. 

Mas claro que é possível transformar looks do dia 

a dia com toques do mundo western para usar 

em qualquer cidade. 

Muitas marcas famosas vieram desse universo, 

como por exemplo, a Ralph Lauren e La Martina. 

Vamos combinar uma coisa? Esqueça a idéia e 

calça apertada e camisa xadrez amarrada, ok? 

O Country é muito mais.

Uma dica fácil e que não tem erro é o mix 

saia/short jeans + blusa branca + bota de 

cowboy. Ou quem sabe vestidos leves e 

coloridos com bota?

E o chapéu? Já reparou que lojas que não são do 

seguimento vendem na versão palha pra usar na 

praia? Fica um charme.

Que tal as bandanas? Quem é do mundo 

country sabe que elas são nossas queridinhas 

desde sempre. Usamos no pescoço, na cabeça, 

 no volante do carro, na marcha, nos cachorros, 

etc. E agora elas invadiram as lojas mais 

requintadas até as de departamento e é a 

solução mais barata pra quem quer um toque 

country e cool em qualquer look básico.

aeileenocial@gmail.com



bem

Viver
A iniciação a equitação, assemelha-se as demais 

práticas desportivas. A criança de pouco idade 

não vai logo competindo no basquete, vôlei, 

natação, atletismo, etc. Começa brincando, 

jogando sem muitas regras. Na equitação, 

começa com a descoberta do cavalo, o prazer e 

alegria que causa aos seres humanos. “Há algo 

no exterior do cavalo que faz bem ao interior do 

homem”, Winston Churchill.

Tenho notícias bem sucedidas, de iniciação com 

três meses ou menos. Período em que a criança 

deposita irrestrita conança nas pessoas de sua 

convivência. Tudo começa com o bebê 

observando e tocando o cavalo.

Segundo Rita Calegari, e Graziela ZlotniK, 

psicólogas e pesquisadoras, o período infantil de 

medo de animais suscita somente dos três aos 

cinco anos. Uma criança de três meses aos três 

anos, no colo do pai sobre o cavalo, só vai dar 

trabalho no instante de descer do animal. Antes 

de completar um ano, a criança logo vai querer 

as rédeas, mexer com o cavalo... Tem que ter 

competência técnica e saber progredir na 

metodologia. 

Mozart Brandão Barros 

10

Em média com dois anos, após ensinamentos 

sobre rédeas, a criança pode montar sozinha, 

porém, com alguém puxando o animal. Aos 

quatro anos ou pouco antes, em ambiente 

adequado e sob supervisão, já podemos deixar a 

criança viver a experiência fantástica e 

indescritível de reger sozinha a força de um 

cavalo. Bem antes, logo que comece a andar, 

permitir que ela puxe o animal pelo cabresto em 

direções distintas. Que experiência arrebatadora 

dominar um cavalo de 400 a 600 kg, vai lhe 

dando conança.  Cuidado, o cavalo é um ser 

vivo e previsivelmente imprevisível. 

O perigo só advém em torno dos 7 anos. A 

autoconança é prejudicial a todos! Existem 

cavalos de sangue quente e eumáticos 

(calmos) e são estes últimos, que bem domados, 

são os adequados para as crianças.

A equitação desportiva, mais formal, é ideal a 

partir dos sete anos, independente da pratica 

eqüestre escolhida. 

Cavalgar a qualquer momento. Pura descon-

tração! É o contato com a natureza, é paixão! 

Incontáveis são os benefícios terapêuticos, uma 

tarefa lúdica e prazerosa! São estímulos 

saudáveis. É pertencer a um conjunto: cavalo e 

cavaleiro.

EQUITAÇÃO COM BEBÊS.

A ARTE DE REGER AS FORÇAS DO CAVALO.

mozartbb@gmail.com
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Entrevista
Juliano Campana

MEU FILHO NÃO É UM ROBÔ: 

OS DESAFIOS DA GERAÇÃO ALPHA

Mas felizmente as escolas têm evoluído para 

atender ao perl desta nova geração, buscando 

entendê-la e criando condições para que 

alcancem seus objetivos de aprendizagem, e 

mais do que isso, para que o estudante e a 

família sejam felizes.

As tendências são de um ensino próximo da 

personal ização, onde as escolas cr iem 

atividades e materiais feitos sob medida para 

cada estudante, seja em sala de aula ou em 

lições de casa. As meninas não têm que fazer 

dança e os meninos a escolinha de futsal. Estes 

estereótipos não se encaixam mais nesta 

geração.

É exatamente isso: nas escolas, a idéia principal é 

que o foco deixe de ser o conteúdo para se 

tornar o estudante. Ele é quem estará no centro, 

ativo. O professor será um mediador, um mentor, 

e as aulas serão baseadas em projetos, poderão 

ser desenvolvidas com crianças de diferentes 

idades e pers.  E este movimento está 

começando a brotar nas escolas brasileiras.
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As crianças estão cada vez mais inteligentes e 

com cada vez  menos  capacidade de 

concentração nas atividades do dia-a-dia, 

incluindo as atividades escolares.

 

MAS QUE GERAÇÃO É ESSA?

Já ouvimos falar de geração X, Y, Z, entre outras. E 

você sabe qual é a geração do seu lho? A 

geração Z, por exemplo, é aquela composta por 

nascidos entre 1990 e 2010. Essa geração é 

caracterizada por serem nativas digitais. Essas 

crianças já nasceram com a Internet presente 

em sua casa, por conta desta aproximação com 

a tecnologia, são extremamente conectadas. 

Entretanto, mesmo esta geração sendo tão 

parecida com seus lhos, esta não é a geração 

mais recente. 

Todos precisam conhecer a geração Alpha, que 

é ainda mais dinâmica e conectada. As crianças 

da geração Alpha são conectadas desde os 

primeiros momentos de vida. Quem nunca viu um 

bebê, com menos de um ano de idade, 

deslizando o dedo sobre um tablet ou um 

smartphone? Estamos evoluindo... Literalmente!

E COMO SERÃO AS ESCOLAS NO FUTURO?

As escolas mais tradicionais tratam as crianças 

como robôs, tentando encaixá-las em modelos 

p r é - d e  n i d o s  d e  c o m p o r t a m e n t o  e 

relacionamento e oferecendo metodologias 

ultrapassadas que exige alta capacidade de 

foco e atenção, exatamente o que esta 

geração não possui.

direcao@americavitoria.com.br



COMO SÃO ESSAS AULAS DO FUTURO?

A sala de aula tem uma conguração 

completamente diferente neste novo modelo de 

escola. À primeira vista, tudo parece uma 

grande bagunça. Mas acredite, é uma bagunça 

planejada e organizada. Esqueça daquela sala 

de aula quadrada. Essa nova conguração não 

tem formato denido.

O objetivo da escola do futuro é trabalhar com 

projetos, com signicado para os estudantes e 

que provoquem seu envolvimento, assim o foco 

será garantido. Os professores devem adotar 

metodologias que proporcionem a interação 

entre os estudantes, pois eles aprenderão muito 

mais uns com os outros do que com o professor. 

Lembrem-se, eles serão os protagonistas.

A escola deve oferecer um currículo e um 

m a t e r i a l  d i d á t i c o  q u e  p r o p o r c i o n e  a 

interdisciplinaridade para que os projetos sejam 

cada vez mais dinâmicos e que permitam a 

todos participarem de maneira equilibrada, e 

que não permita que os estudantes priorizem 

disciplinas mais alinhadas ao seu perl e que 

abandonem aquelas por eles consideradas 

menos interessantes.

COMO ENCONTRAR ESSAS ESCOLAS?

O marketing, somado a prossionais bem 

treinados no atendimento, tradição e estrutura 

abundante, muitas vezes escondem os principais 

valores a serem observados e considerados na

escolha de uma escola. Analise a formatação do 

material didático, a metodologia de ensino 

adotada nas aulas, o número de alunos em sala, 

o tamanho das salas de aula, os recursos 

didáticos digitais complementares oferecidos.

Busque uma escola, que permita aos alunos ter 

espaço para circular na sala de aula em grupos 

de trabalho, que o concreto esteja presente em 

diversos momentos das suas atividades, onde 

realmente o que importa é o aprendizado, com 

foco no protagonismo do estudante e que 

priorize a interação, além de permitir extrapolar 

as dimensões de tempo e espaço, oferecendo 

possibilidades de continuar as atividades para 

além da sala de aula.

Juliano é Mestre em Administração pela UFES, 

com 17 anos de experiência em Educação e 

diretor geral do Colégio América – Unidade 

Vitória
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Comportamento

A adolescência é um período de profundas 
modicações tanto biológicas  quanto  
psicossociais. Chamamos de puberdade, as 
transformações siológicas que marcam o 
amadurecimento sexual de meninos e meninas, 
tornando-os homens e mulheres  biologicamente 
prontos para a  reprodução. Já o que chamamos 
de adolescência tem um sentido mais amplo e 
abarca tanto o período da puberdade como 
todo o período de transição entre a depen-
dência da criança  e a independência do 
adulto, ou seja, o fenômeno psicossocial que 
marca o início do funcionamento do indivíduo 
como membro ativo da sociedade. 
Este é um período, confuso, ambivalente, 
doloroso, caracterizado por atritos com o meio 
familiar e o ambiente circundante. A família e a 
escola que provêm a criança de garantias para 
suas necessidades, com a chegada  da 
adolescência modicam esta postura e passam 
a exigir um comportamento  mais “adulto” não 
tolerando que o adolescente aprenda a ser 
adolescente.
A construção de uma nova estruturação exige 
um trabalho permanente de ensaio e erro, de 
perda e recuperação do adolescente. Ora ele 
parece querer se transformar subitamente em 
adulto, ora preferiria não crescer nunca.

Acompanhar esta utuação é frequentemente 
difícil para o adulto que tende a perceber  a 
instabilidade como patológica, o que o leva a 
buscar soluções equivocadas, que acabam 
dicultando o processo.
A luta por diferenciar-se do adulto em busca da 
própria identidade às vezes leva a caminhos 
distorcidos como a toxicomania, a atitude sexual 
exibicionista, um vestuário extravagante ou 
outras formas de protestos contra os enganos da 
sociedade adulta.  Os jovens sentem uma 
necessidade especial de testar seu corpo, 
porque os resultados são imediatamente 
acessíveis, mensuráveis, visíveis. O desejo e a 
necessidade de demonstrar que seu corpo 
compara-se favoravelmente com o dos outros 
expl icam o prazer que os adolescentes 
encontram nas atividades esportivas e atléticas 
além do culto à aparência e beleza. 
A empatia do adulto, principalmente dos pais, 
com relação à difícil luta para conquistar a 
individualidade e sua solidariedade pelas 
tentativas do adolescente em descobrir, armar, 
denir e testar a si próprio, são de extrema 
importância. Talvez este seja o momento mais 
difícil da vida do homem, por isto necessita de 
liberdade monitorada, com segurança de 
normas que permitam a adaptação sem entrar 
em conitos graves com seu ambiente e com a 
sociedade. 
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A DIFÍCIL TRANSIÇÃO DO MUNDO INFANTIL
PARA O MUNDO ADULTO.

Cecília Mara R. Lemos

Psicóloga, Terapeuta de 
casal e Família
lemodib@bol.com.br



delícias da

Vovó
Salada de quinoa
com frango e manga

15

Marcella Rosa

Modo de fazer
Modo de fazer

Refogue o frango no azeite temperado com 

alho e sal. Reserve

Ferva 1 xícara de grão de quinoa em 2 copos 

de água. Reserve

Pique a manga em cubos.

Num bowl, misture o frango, a quinoa, passas, 

cebola e a salsinha.

Tempere com azeite, limão siciliano e sal.

Acrescente a manga e misture delicadamente. 

Salpique a castanha triturada.

Sirva com folhas de alface americana!

Ótima pedida para os dias de verão!

Dica: o frango pode ser substituído por 

camarão, cubos de lét ou cogumelos!!!

1 manga (não muito madura) picada

1 cebola pequena picada

1/3 xícara de passas brancas

1/3 de xícara de castanha picada

1 xícara de quinoa

300g de frango picado

Salsinha

Sal

Azeite

Alho

 marcellacalmonrosa@gmail.com
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Curiosidades
Ana Amélia Zanoni

Personalizados     Scrap festa     

Livros de assinatura / mensagem

Álbuns de fotograa em scrap     

Lembranças para diversas ocasiões (aniversário, batizado, 

nascimento, datas temáticas e muito mais)

mimosescrap@gmail.com
(27) 99982-4275

aazcameron@blogspot.com.br
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Em 1855 houve aquele que foi considerado o 

primeiro desle de Carnaval. Uma comissão de 

intelectuais formou um bloco chamado 

“Congresso das Sumidades Carnavalescas”. Os 

participantes foram até o palácio de São 

Cristóvão pedir para que a família real assistisse 

ao desle. Dom Pedro II aceitou o convite. A 

polícia do Rio de Janeiro autorizou o desle de 

blocos pelas ruas em 1889.

O Carnaval brasileiro é descendente do 

“entrudo” português. O dicionário diz que 

entrudar signica molhar com água, empoar de 

goma ou talcos, fazer peça. E a farra era essa 

mesmo. No século 17, os foliões se armavam de 

baldes e latas cheias de água. E todos 

acabavam molhados. Até Dom Pedro II se 

divertia jogando água nos nobres. Com o passar 

dos anos, a brincadeira foi cando mais 

agressiva. Logo surgiu uma lei proibindo o 

entrudo. Em 1854, um chefe de polícia do Rio de 

Janeiro (RJ) determinou que a partir daquela 

data o entrudo tinha de “ser seco para não 

estragar as roupas mais custosas e cuidadas e 

não provocar desordens e confusão”. O entrudo 

à seco se transformou no Carnaval.

Oba! Chegou o verão, férias e logo logo também 

o Carnaval! Todos os anos, o Carnaval do Brasil 

chama a atenção do país e claro, do mundo 

todo! São muitas cores, alegria, fantasias e 

diversão, e que tal, além de participar dessa 

festa, também car conhecendo algumas 

curiosidades sobre ela?!?!

Para homenagear o Deus Saturno, havia uma 

festa na Roma Antiga chamada “Saturnais”. As 

escolas cavam fechadas, os escravos eram 

soltos e as pessoas saíam às ruas para dançar. 

Carros (chamados de “carrum navalis” por serem 

semelhantes aos navios) levavam homens e 

mulheres nus em desle. Muitos dizem que pode 

ter sido daí a expressão “carnavale”. A Igreja 

Católica se opunha a estes festejos pagãos, mas, 

em 590, decidiu reconhecê-los. Exigiu, porém, 

que o dia seguinte (Quarta-Feira de Cinzas) fosse 

dedicado à expiação dos pecados e ao 

arrependimento.

No Brasil o início da festa é conhecido como 

“grito de carnaval”. Nessas festas as pessoas iam 

fantasiadas e cantavam e dançavam ao som de 

marchinhas de Carnaval. A data em que se 

comemora o Carnaval é denida com base na 

Páscoa. 

CURIOSIDADES SOBRE O CARNAVAL
mimosescrap@gmail.com



As++Momentos de alegrias no Lollypop!
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dicas do

Lolly
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Brincadeira de criança, 

como é bom, 

como é bom...

Mini Golfe

Teia de aranha

Jogo de argolas

Acerte a lata
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Michele Camargo
super

Indico
O que seria do mundo sem a fotograa?
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Ayeska e Adriano da Kadosh Fotograa são 

fotógrafos especializados em crianças.

Há 04 anos atuam no mercado de fotograa 

infantil, contando histórias de uma forma única e 

especial, que serão eternizados através das 

imagens. Acreditam que com a fotograa  

conseguem atribuir signicados diferentes para 

cada olhar. E assim, o que era um hobby, tornou-

se uma prossão de paixão.

Para eles a fotograa é um momento mágico 

onde tem a oportun idade de regi s t rar 

sentimentos e emoções. "Fotografar crianças é 

sempre uma experiência nova, dinâmica. É 

essencial valorizar cada gesto e expressão de 

forma bem natural e espontânea. Elas tem o 

poder de encantar simplesmente com um olhar 

ou sorriso e conseguir captar esses sentimentos 

vale muito mais que mil palavras."

É assim que a Kadosh Fotograa deseja fazer 

parte da história de muitas famílias!

Ayeska e Adriano
contato@kadoshfotograa.com
27 99993-7862
facebook/kadoshfotograa



hora da

Diversão
Pinte o quadro que está com o nome do desenho ao lado:
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CABELO 

CORUJA 

CEBOLA 

BOLA 

BANANA 

BOTA 

GIRAFA 

GELO 

GATO 

PATETA 

POTE 

PATO 




