
PROJETO: MISSÃO PIJAMA NA SALA DOS 2 ANOS 
 
Hora do Conto- apresentação da adaptação da história “ 
A Aranha delicada” ao grupo de crianças da sala 2 anos 
recorrendo a caixa surpresa. Consiste na utilização de 
uma caixa, como se fosse um presente, e no seu interior 
estarão as personagens principais da história: Quincas, a 
Maria e a Milu, e a aranha.  
A história foi adaptada e utilizar-se-á rimas para criar 
uma sonoridade pois é algo que o grupo aprecia 
bastante; esperamos passar a mensagem de um modo 
divertido! 
 
 
 
A nossa aranha (ainda falta um olho pois são 8 olhos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(material: feltro, arame e cordel preto, olhos e pintas em 
papel autocolante- e muita diversão!!!) 
 
 
 
 



 
 
A Maria, a Milu e o Quincas 
Apanham pedras no jardim 
Descobrem uma aranha 
Com pintas perlimpimpim.  

 
 

Sobe sobe dona aranha 
Sobe, sobe sem parar, 
e a todos vai ajudar!! 

 

A aranha tem 8 pintas 
Com cor de cereja 
E a todos faz inveja. 

 

Sobe sobe dona aranha 
Sobe, sobe sem parar, 
e a todos vai ajudar!!  

 

A aranha tem 8 patas 
Sobe, sobe sem parar 
Porque só quer brincar. 
 
Sobe sobe dona aranha 
Sobe, sobe sem parar, 
e a todos vai ajudar!! 

 

A aranha tem 8 olhos 
Vê tudo muito bem 
E a todos entretém. 
 
 



Sobe sobe dona aranha 
Sobe, sobe sem parar, 
e a todos vai ajudar!! 

 
A Maria gosta da aranha 
E se alguém a apanha que triste vai ficar 
Por não ter ninguém com quem sonhar. 

 
Sobe sobe dona aranha 
Sobe, sobe sem parar, 
e a todos vai ajudar!! 

 
A Maria, a Milu e o Quincas 
Têm lindos Pijamas 
Que bonitos vão ficar 
E a todos encantar. 
 

Sobe sobe dona aranha 
Sobe, sobe sem parar, 
e a todos vai ajudar!! 

 
Na sala Lilás com pedras vão brincar 
E histórias vão inventar 
Que divertido está a ser 
A brincar vou crescer. 
 
Sobe sobe dona aranha 
Sobe, sobe sem parar, 
e a todos vai ajudar!! 

 
 



A aranha está escondida 
Onde estará ela 
Será que está perdida? 

 
Sobe sobe dona aranha 
Sobe, sobe sem parar, 
e a todos vai ajudar!! 

 
Não estou perdida não 
Estou aqui no chão 
Sou a vossa amiga 
Que gosta de cantiga. 

 
Sobe sobe dona aranha 
Sobe, sobe sem parar, 
e a todos vai ajudar!! 

 
Andam aqui barulhos 
O que será? 
O papel dos embrulhos? 
 
Sobe sobe dona aranha 
Sobe, sobe sem parar, 
e a todos vai ajudar!! 

 
Tudo tem buracos 
Estamos a ficar fracos 
Que tristeza temos 
Vamos ver o que fazemos. 
 

 



Sobe sobe dona aranha 
Sobe, sobe sem parar, 
e a todos vai ajudar!! 

 
As traças andam por aí 
A fazer muitos furos 
Vamos pedir às aranhas 
Que subam os muros. 

 
Sobe sobe dona aranha 
Sobe, sobe sem parar, 
e a todos vai ajudar!! 

 
Tudo se resolveu 
Com a ajuda das aranhas 
O barulho desapareceu. 
 
Sobe sobe dona aranha 
Sobe, sobe sem parar, 
e a todos vai ajudar!! 

 
 

As palavras mágicas (Por favor, desculpa, obrigado) 
A todos vamos lembrar 
Pois só assim é possível celebrar. 

 
O Dia do Pijama é muito especial 
Vamos todos colaborar  
Para que seja genial! 
 


