
ATIVIDADES EDUCATIVAS E LÚDICAS PARA CRIANÇAS



Você pode ser uma mãe, um pai. Você pode ser uma professora. 
Você pode ser uma terapeuta. Você pode morar no sul, no nordeste.
Você pode morar em uma casa simples ou numa cobertura com
piscina. 

São muitas pessoas que consomem a Lumeideias e, apesar de todas
essas diferenças, vocês todos têm algo em comum: o interesse,
amor e cuidado pelo desenvolvimento das crianças. 
E esse é também o meu maior interesse. 

A LUMEIDEIAS FOI CRIADA PARA TE APOIAR.

O desenvolvimento das crianças:
um interesse em comum



A Lumeideias nasceu numa cocriação minha, Priscila Ferrari, e uma amiga, Priscila
Passareli. Começamos sem saber exatamente qual era o objetivo, mas queríamos falar
sobre maternidade e infância. Algum tempo depois percebemos que eu estava tocando
mais o barco, principalmente por ainda não ter filhos na época e ter mais tempo. 

Depois de dois anos criando e disponibilizando materiais totalmente gratuitos, que
receberam mais de 300 mil downloads, decidi transformar esse projeto paralelo no
meu ganha-pão.

Meu objetivo e missão é criar materiais de qualidade com um preço acessível, dando
apoio a pais, cuidadores, professores e terapeutas.

Um pouco sobre a Lumeideias
 



Nossos materiais
Criamos os materiais de forma exclusiva e autoral. Sempre buscando temas importantes
para o desenvolvimento cognitivo, lúdico e conhecimento infantil. 

Todo material produzido procura atender um ou mais pilares abaixo:

 

criatividade e
ludicidade

afeto e criação
de memórias

cognição e
pensamento lógico

conhecimento e
aprendizagem 



O valor do autoral
Todas as ilustrações são autorais e
exclusivas para os materiais da
Lumeideias. Esse trabalho traz uma
linha editorial e gráfica única, criando
conexão entre todos os conteúdos
produzido. Além da independência
criativa, temos liberdade para uma
representação adequada do povo
brasileiro e sua cultura. 

 



Representação e inclusão
Existe um trabalho diário de representação e inclusão nos materiais. Com foco
especial para raça, neurodiversidade e tolerância religiosa.

 



 

Tipos de materiais
Os formatos dos materiais não são estáticos, porém existem alguns formatos
constantes no conteúdo:

Cartões educativos, folhas para colorir, posters, atividades de pareamento, pôsteres. Além
das apostilas, que é um conteúdo maior com a temática de pré-alfabetização e alfabetização. 



Exemplos de materiais



Exemplos de materiais



Perfis de usuários
Existem 4 perfis principais de usuários da Lumeideias. São eles:

 

CASUAL HOMESCHOOLING ATÍPICOS PROFISSIONAIS
famílias que participam

ativamente no
desenvolvimento dos

filhos 

famílias que optam por
educação familiar e

buscam por materiais
educativos para fazer

parte do material didático.

famílias atípicas que
buscam materiais de apoio

para o desenvovimento
dos filhos.

terapeutas e professores
que buscam materiais
para desenvolver com
seus alunos/pacientes.



Os pequenos estudantes 
Nosso maior orgulho é saber que os materiais chegam até a mão de muitas crianças.
Principalmente no Brasil, mas com famílias e escolas atendidas também na Suiça, Cabo
Verde, Portugal, França, Australia e Reino Unido.



2018 2020 2021
Criação da Lumeideias.

Um blog sobre a infância
que eventualmente

disponibilizava materiais
em PDF de maneira

gratuita.

Na pandemia, mesmo sem
postagem de novos materiais, o
blog estourou em vizualizações
e downloads. Os 70 materiais
receberam 362 mil downloads
e mais de 500 mil visitantes.

No final de 2021, em
novembro, foi lançada a loja
Lumeideias e o retorno de

lançamentos frequentes de
materiais didáticos e

educativos com preços
acessíveis ou gratuitos.



2022

+ de 700 pedidos com +
de 2.500 materiais

vendidos

53 materiais únicos ou
pacotes de atividades

19 mil seguidores no
instagram e alcance
mensal de mais de 1

milhão de pessoas pelo
pinterest.



Meu nome é Priscila Ferrari. Tenho 32 anos, sou formada em
publicidade, já publiquei dois livros infantis (Coisa de Menino e Coisa
de Menina), sou ilustradora e atualmente estudo pedagogia. Sou
casada com o Léo, mãe de um menino de 1 aninho e tenho duas
gatinhas. De todas essas “etiquetas”, a que eu mais sinto que me
define é mãe. Ser mãe é o que mais me traz felicidade e motivação. É a
experiência mais árdua, recompensadora e transformadora que eu já
vivi. É o que me motivou a levar a Lumeideias para o próximo patamar,
pois me fez estudar e entender cada vez mais a importância de uma
infância feliz, segura, livre, cheia de amor e oportunidades.

MUITO OBRIGADA PELA SUA ATENÇÃO <3

Um pouco sobre mim



Faça parte da nossa comunidade. Entre em contato comigo!
contato@lumeideias.com.br


