
Queridos amigos, educadores e professores,

O Dia Nacional do Pijama ® é um dia em que crianças ajudam outras crianças.  
No dia 20 de novembro (este ano, a 21 de novembro), nas escolas aderentes de todo o país, as crian-
ças até aos 10 anos (creches, jardins de infância e escolas do 1.º ciclo) participam no Dia Nacional do 
Pijama® – um dia divertido, educativo e solidário! 
«Momentos pijama» são «momentos família», pelo carinho, pela história que se conta à noite, pelo acon-
chego, pela ternura. Por isso, neste dia, as meninas e os meninos pequenos vão vestidos de pijama para 
a escola para relembrarem a todos que «uma criança tem direito a crescer numa família»! Mais do que 
um dia para celebrar, esta é uma verdadeira missão, com uma vertente lúdica, educativa e solidária, que 
se prolonga por várias semanas. 
Cada escola ou instituição pode inspirar-se no kit educativo que enviamos, nas novas propostas de 
atividades que constam do site www.mundosdevida.pt, e, com a sua imaginação e criatividade, realizar 
atividades que envolvam as crianças e as suas famílias. 
Todas as escolas e instituições que aderem a esta causa passam a ser designadas Escola Pijama e 
recebem um diploma por cada edição em que participam.

2 a 19 de novembro: a criança, com a ajuda da família, 

junta moedinhas no mealheiro. Nas salas, continua a 

preparação do grande dia.

16 de novembro (quarta-feira): lembrar os pais de 

que, no dia 21, as crianças devem vir vestidas de pija-

ma e levar para a escola a Casa dos Pijamas.

21 de novembro (segunda-feira),  

Dia Nacional do Pijama®:  

•  realizar as atividades preparadas para esse dia; 

•   tirar fotografias; 

•   no final, as crianças podem guardar a Casa dos Pija-

mas como recordação;

•  os donativos da Casa dos Pijamas podem ser envia-

dos de várias formas nas semanas seguintes. 

   Para saber mais, visite o ponto «Como enviar dona-

tivos» na secção do Dia Nacional do Pijama, no site: 

www.mundosdevida.pt

CALENDÁRIO DA MISSÃO PIJAMA®

Na semana de 24 de outubro: envio dos kits para to-

das as escolas inscritas. Os kits podem demorar 5 dias 

a chegar, e os correios podem entregar os envelopes 

em dias diferentes. Por isso, aguarde 2 a 3 dias pela 

chegada dos kits de todas as salas. 

A partir do dia 26 de outubro:

•  apresentar a ideia às crianças e afixar o poster na 

entrada; 

•  cortar e montar a Casa dos Pijamas para as crianças, 

como atividade da sala; 

•   decorar o espaço e preparar atividades originais (su-

gestões de atividades no site da Mundos de Vida);

•  ler a história A Fada Partiu a Asa, na totalidade ou 

resumida, consoante a idade das crianças. 

Semana de 2 de novembro: entregar aos pais o con-

vite e a Casa dos Pijamas.



A FADA PARTIU A ASA – UMA HISTÓRIA-PROJETO!

O livro de 2016 – A Fada Partiu a Asa – é uma história 

original sobre a maravilhosa e desafiante tarefa de edu-

car uma criança.

A Fada Partiu a Asa, escrito para pais e filhos, é um 

livro-projeto destinado a crianças de todas as idades. 

Pode ser recriado e adaptado por educadores e profes-

sores consoante a natureza da sua sala e complemen-

tado com atividades.

Na creche, a sua leitura pode ser resumida, explorando-

-se sensorialmente as imagens e usando materiais que 

surgem na narrativa. No jardim de infância, o livro pode 

ser lido aos poucos (um ou dois capítulos por dia, por 

exemplo), a par da realização de atividades, ateliês e 

miniprojetos. No 1.º ciclo, pode reservar-se um tempo 

diário para leitura da história pelo professor ou ainda 

incentivar-se a sua leitura autónoma, cumprindo os ob-

jetivos do Plano Nacional de Leitura. 

O livro pode ser ainda um ponto de partida de ativida-

des para as crianças e os pais, como o «Jogo de Ação 

ao Ar Livre» e «A Casa de Fadas», disponíveis no kit e 

no site Mundos de Vida.

A Fada Partiu a Asa é o quinto título da Coleção Dia 

Nacional do Pijama. Este livro conta que educar uma 

criança faz-se com amor e limites.

Os livros da Coleção Dia Nacional do Pijama são 

mais do que simples histórias, criam um mundo onde 

os sentimentos são o mais importante a ser vivido e 

explorado. Estão disponíveis na Loja dos Abraços, em  

www.mundosdevida.pt

 

JOGO DE AÇÃO AO AR LIVRE

Na história do livro A Fada Partiu a Asa, as crianças 

da sala Lilás, certo dia, vão dar um passeio perto da 

escola.

Na verdade, as crianças, hoje, não passam tempo su-

ficiente ao ar livre ou no meio da natureza, em família. 

Com a atividade Jogo de Ação ao Ar Livre, pretende-se 

aproveitar as personagens da história deste ano para 

trazer as crianças para o exterior da sala ou da escola. 

Como sabemos, nestas idades, basta um recanto do 

recreio, um pequeno campo nas redondezas ou ainda 

uma área de árvores ou pinhal para as crianças viverem 

uma fantástica aventura. Depois de lerem o livro, orga-

nize uma saída ou caminhada. Durante a atividade, use 

as cartas de ação que incluímos no kit e transforme as 

crianças nas personagens e fadas da história, deixando 

que deem largas à sua agilidade e imaginação.

Em vários momentos desta passeata, algumas crianças 

são convidadas a tirar à sorte uma carta ou recebem 

pistas para encontrarem as cartas escondidas. 

A seguir, no local, realizam a ação proposta, dizendo 

em voz alta o nome da personagem. 

Na escola, pode plastificar as cartas do jogo para maior 

durabilidade e criar outras ações e ferramentas didáti-

cas adaptadas à idade das crianças. 

Viva uma aventura ao ar livre!

A DANÇA-CANÇÃO DA MISSÃO PIJAMA® 2016

Este ano, Agir é o padrinho musical da Missão Pijama. 

Recriou uma das suas mais adoradas músicas para o 

Dia Nacional do Pijama, e Cifrão (padrinho artístico) 

concebeu uma dança. A nova dança-canção é ofereci-

da a todas as escolas participantes.

Esta melodia-coreografia também pode servir de inspi-

ração e ponto de partida para as crianças e a equipa 

educativa (e também os pais) ensaiarem e fazerem o 

seu próprio número. O vídeo da dança coreografada 

pelo Cifrão será publicado no YouTube, e a ligação e 

ficheiro do vídeo serão enviados por e-mail para todas 

as salas.

No dia 21 de novembro, o país estará unido por uma 

música e por uma dança. Essa é a magia da Missão 

Pijama!

ATIVIDADES: www.mundosdevida.pt

No site da Mundos de Vida vai encontrar muitas suges-

tões de atividades.

Ao realizar as atividades na sua escola ou sala, pode 

publicar diretamente as suas fotografias na nossa pági-

na do Facebook.

Obrigado.  

Missão Pijama®

MUNDOS DE VIDA


