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LEVE
PARA
VOCEˆ

CRIANÇA LEVE
No Fantástico Mundo das 

Possibilidades

LEVE PARA A CRIANÇADA
Concorra a uma Viagem para o 

Beto Carrero

ACONTECE EM OUTUBRO 
Outubro Rosa; Dia de Nossa 
Senhora Aparecida; Dia do 
Professor e Dia do Médico
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No Fantástico Mundo 
das Possibilidades

Terror na Cozinha

Música para os 
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Leve para a Criançada



A criança tem a fantasia solta e, por isso, 
vive no melhor dos mundos, desfruta das-
melhores profissões, aprecia as melhores 
viagens, constrói o melhor dos futuros, 
porque não vive a singularidade das cer-
tezas. Quando incentivamos a criativida-
de e a imaginação estamos, na verdade, 
colaborando para infâncias mais felizes 
e vidas adultas mais leves. Na brincadei-
ra estão os sonhos, nos sonhos estão as 
possibilidades, nas possibilidades está a 
magia, e na magia estão os sentidos, que 
mantém, para além dos anos, a inocência 
em nosso subconsciente. 

Expediente
Criação de conteúdo e desenvolvimento: Agência HousePro 
Produção Executiva: Celina Gasparini 
Redação: Celeste Pereira 
Projeto gráfico e diagramação: Matheus de Freitas
Editora: Natalia Onetta
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No Mundo das Possibilidades existiam 
cinco promissores sonhadores, que eram 
alegres, inteligentes e muito dedicados 
aos seus sonhos. 

Cada um tinha um jeito especial, com 
qualidades individuais, mas todos com-
partilhavam de um mesmo  encanto: a in-
fância. Essa era a poderosa magia que os 
permitia viajar no universo da imaginação 
e com pureza no coração desbravá-lo.

Viver nesse mundo quer dizer que tudo é 
possível, basta que os sonhadores não dei-
xem de acreditar. O que sonha em ser: Bailarina, com sapato 

e vestido que rodam. 

Como gostaria que fosse o lugar onde 
vive: Colorido, com brinquedos e com um 

castelo.

Alice Pacagnan, 3 anos

NO FANTÁSTICO 
MUNDO DAS 
POSSIBILIDADES
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CRIANÇA LEVE

O que sonha em ser: Youtuber

Como gostaria que fosse o lugar onde 
vive: Divertido para encontrar meus ami-
gos, com youtubers famosos morando 

aqui e lugares legais para conhecer. 

O que sonha em ser: Cozinheira, ter um 
restaurante.

Como gostaria que fosse o lugar onde 
vive: Igual a nossa casa, não mudaria nada,
apenas uma casa maior e rosa. Com amor 

e carinhosa.

Enzo Tomé Mattia, 5 anos.

Luiza M. Albertassi, 8 anos.

Natália Bielski Gobetti, 4 anos. 

O que sonha em ser: Fazendeiro, Operador 
de Máquinas, dirigir Trator, Colheitadeira, 

Pulverizador, trabalhar na roça.

Como gostaria que fosse o lugar onde vive: 
Feliz, alegre, com muitas árvores, cachorros e 
sem covid pra poder brincar com os amigos, 
pra poder ir na escola sem máscara tranqui-

lo, para as pessoas ver o nosso rosto.

O que sonha em ser: Médica, porque gosta 
de cuidar das pessoas. Cantora, porque

gosta de cantar. Chef de um Restaurante, 
porque gosta muito de cozinhar.

Como gostaria que fosse o lugar onde vive: 
Sem poluição, injustiças, violência, sem

coronavírus. Um mundo diferente.

Benício Mezzomo, 6 anos.
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Várias opções para fazer a alegria da 
criançada neste Dia das Crianças!

CRIANÇA LEVE

POSSIBILIDADES 
PARA PRESENTEAR

Os pequenos vão se encantar com as novi-
dades que a Leve preparou para o Dia das
Crianças.

Para os heróis o céu é o limite, por isso, 
usam peças confortáveis para viver as 
maiores aventuras. E, para além de fortes, 
também serem velozes, os calçados são 
maleáveis, anatômicos e claro, cheios de 
estilo.

EMOÇÃO E DIVERSÃO 
NÃO VÃO FALTAR.

IRADOOO!!!!
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CRIANÇA LEVE

No colorido reino das princesas tem looks 
lindos, com detalhes que vão deixá-las
encantadoras, um verdadeiro sonho de 
vestir. E os sapatos, não são de cristal, mas 
são joias para os pés.

Essas e muitas outras opções você encon-
tra em nossas lojas, e ainda tem mais, uma
super promoção para animar a família 
toda. Confira nas próximas páginas!

PARA BRINCAR E PARA 
FICAR CHEIA DE ESTILO.

UAUUU!!!
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CRIANÇA LEVE

Terror na Cozinha
Uma receita de bolachas decoradas para 
fazer com as crianças para o halloween!

INGREDIENTES PARA A MASSA
INGREDIENTES PARA  A DECORAÇÃO

- 2½ xícaras de farinha de trigo 
(350 gramas)
- ½ xícara de açúcar (80 gramas)
- 150 gramas de manteiga
- 1 ovo
- 1 colher de chá de essência de 
baunilha
- 1 colher de chá de fermento em 
pó (tipo Royal)

- Pasta americana cor laranja
- Pasta americana cor preta
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CRIANÇA LEVE

MODO DE PREPARO 

-Bata a manteiga com o açúcar até que 
fique cremosa, adicione o ovo e a essên-
cia de baunilha e volte a bater. Finalmen-
te acrescente a farinha peneirada e o fer-
mento pouco a pouco e misture muito 
bem até obter uma massa consistente e 
fácil de modelar;

Dica: Para que seja mais rápido e fácil de 
preparar a massa bata os ingredientes 
com a ajuda da batedeira.

- Abra a massa com a ajuda de um rolo até 
ficar com cerca de 2-3 mm de espessura.
Corte biscoitos redondos, arrume num ta-
buleiro untado ou com papel manteiga 
e leve para assar no forno preaquecido a 
180ºC durante 10-15 minutos;

Dica: Se a massa ficar muito mole para 
abrir reserve-a na geladeira por 20-30 mi-
nutos.

- Quando os biscoitos estiverem prontos, 
retire do forno e deixe esfriar. Enquanto
isso abra a pasta americana laranja, tam-
bém com a ajuda de um rolo, até ficar com
cerca de 5 mm de espessura;

- O passo seguinte desta receita de biscoi-
tos decorados de abóbora para o Hallowe-
en é cortar círculos da pasta americana 
laranja com o mesmo diâmetro dos bis-
coitos. Para isso use o mesmo cortador ou 

forminha que usou para cortar a massa 
dos biscoitos ou coloque a pasta ameri-
cana sobre os biscoitos e corte ao redor;

- A pasta americana laranja será a base da 
abóbora. Para grudar ela no biscoito,
simplesmente umedeça-a com algumas 
gotinhas de água, coloque sobre o biscoi-
to e pressione levemente com os dedos;

- Chega a hora de marcar as linhas nos 
biscoitos decorados de abóbora para o
Halloween: com um cortador de pizza ou 
uma faca e, sem pressionar muito, dese-
nhe linhas curvas a partir do topo dos bis-
coitos, seguindo até ao extremo oposto;

- Em seguida abra a pasta americana pre-
ta e, com o mesmo utensílio utilizado no 
passo anterior, corte dois triângulos pe-
quenos, que serão os olhos e a boca das 
abóboras. Você pode cortar no formato 
que preferir, nós aconselhamos triângu-
los para os olhos e um formato em zig-
-zag ou meia-lua para a boca;

- Umedeça os pedacinhos de pasta ame-
ricana preta com um pouco de água e 
grude eles nos biscoitos decorados de 
abóbora para o Halloween;

Dica: Não use muita água, apenas o sufi-
ciente para umedecer a pasta americana, 
caso contrário ela irá se dissolver.

- Após o passo anterior seus biscoitos de-
corados de abóbora para o Halloween es-
tão prontos. É só se deliciar e registrar 
muitas fotos!
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CRIANÇA LEVE
UAUUU!!!

MÚSICA PARA 
OS OUVIDOS
Os benefícios da música para as crianças 
e uma super dica para os papais!

É comprovado que a música pode colabo-
rar de forma positiva no desenvolvimento 
das crianças. Saiba como: 

Memória e Raciocínio
A música também está relacionada ao 
processo educativo, pois contribui para a 
ativação da memória e do raciocínio lógi-
co. Ela desenvolve algumas áreas do cére-
bro de maneira que nenhuma outra lin-
guagem é capaz. Se a criança aprende ou 
canta uma música, a memória sequencial 
é exercitada.

Alfabetização
A música pode ser um estimulante na fase 
de alfabetização. Afinal, a sequência dos
sons produzidos tem relação direta com a 
linguagem. As canções infantis ajudam as
crianças a entender o significado das pa-
lavras, sobretudo as que possuem rimas e
frases ou sílabas repetitivas. As crianças 
armazenam palavras ao ouvirem e can-
tarem uma música, e a dicção também 
pode ser aprimorada.

Concentração
Outro benefício do contato das crianças 
com a música é o aumento da capacidade 
de concentração. Os pequenos ficam sen-
sibilizados com os sons e passam a apre-

ciá-los, potencializando os níveis de con-
centração. A criança consegue analisar e 
perceber mais detalhes em diversas situ-
ações, além de a concentração ser funda-
mental para o aprendizado. Com o acesso 
à tecnologia sendo ampliado e se tornan-
do mais acessível, os estudos e a produção 
de conteúdos sonoros voltados para o pú-
blico infantil também avançaram.
Assim como os meios de reprodução de 
música, que também têm se adaptado-
para alcançar os pequenos.

Escaneie o Qr Code e vá para a playlist que 
separamos para ouvir com as crianças!
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CRIANÇA LEVE

FANTÁSTICO

LEVE PARA A 
CRIANÇADA
Uma promoção para o Dia das Crianças, 
que vale para a família toda!

Em Penha, Santa Catarina, está o maior 
Parque Temático da América Latina, Beto
Carrero World. Com a grandiosidade e im-
ponência, que o colocam como um dos
maiores e melhores parques do mundo. 
E que pode ser o destino das férias das 
crianças esse ano. Quer saber como?

A cada R$150,00 em compras você ga-
nha um cupom para preencher com seus 
dados e responder à pergunta: Qual a loja 
que te leva para uma super viagem neste 
Dia das Crianças?

E olha só, o prêmio tem apenas um ganha-
dor, mas dá direito a três acompanhantes,
isso mesmo, dá para levar a família toda, 
garantindo:

 - 2 Diárias no hotel Estação 101 (Itajaí-SC) 
próximo ao Parque;

- 01 Apartamento Triplo com café da 
manhã;

- Estacionamento para automóvel;

- Passaportes para 02 dias no Beto Carrero 
World;

- Jantar no hotel Estação 101;

- Seguro Viagem. 

O sorteio será realizado no dia 23/10, com 
transmissão online e o ganhador será
divulgado nas redes sociais das Lojas Leve.

Participe e garanta momentos inesque-
cíveis para as crianças!
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Outubro Rosa

Mês de Conscientização e Prevenção ao Câncer de Mama
É por você e por sua vida! Saiba mais em: www.inca.gov.br

Majestosa e doce mãe, Nossa Senhora Aparecida, nossa
homenagem por sua aparição e intercessão.

12 de outubro - Dia de Nossa Senhora Aparecida

Generosos são os profissionais que doam
suas vidas em prol de outras!

18 de outubro - Dia do Médico 

A caso sabeis quão grande és em sua profissão? Tamanha é sua 
paixão em transmitir o conhecimento, que da sua vocação nas-
cem tantas outras. Mestre das letras, dos números, das ciências, 
da história e da geografia, dos tantos campos que se abrem por
meio de um Professor. Reconheça sua participação nas realida-
des transformadas, nas crianças alfabetizadas e nos caminhos 

que ainda vai abrir. 
Professor, somos gratos pelo exercício da sua profissão.

15 de outubro - Dia do Professor
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