
Festas do pijama

Convites:
Se for uma festa do pijama de aniversário, use os convites 
disponíveis na seção Organizar a festa. Se for uma festa do pijama 
“só porque deu vontade”, crie o seu próprio convite!    
Baixe as nossas opções de convites do Kit de festa

Decorações:
Use a sua criatividade para decorar a festa do 
pijama: coloque bandeirinhas onde seus 
convidados dormirão. Isso dá um ar festivo não 
apenas na hora de dormir como também na hora 
de acordar!

Brincadeiras e Atividades:
Prepare uma sessão para fazer penteados, 
maquiagem, unhas... isso é sucesso garantido em 
festas do pijama! 

Telefone sem fio
Peça para os convidados se sentarem em um círculo. Ajude a criança aniversariante a pensar em 
uma frase relacionada à temática da festa, como por exemplo “A Princesa Twilight Sparkle gosta 
tanto de ler que quando ela foi para Ponyville ela foi morar na biblioteca”. Então, a criança 
aniversariante cochicha a frase para a pessoa sentada a sua esquerda, e assim por diante. Quando a 
mensagem chegar no fim do círculo, a última criança fala a frase para o grupo, e a criança 
aniversariante diz qual foi a frase original. 

Planejamento:



Nó humano
Peça para os convidados formarem um círculo. Para começar, 
todos estendem a mão direita para o centro do círculo e 
seguram a mão de alguém aleatóriamente. Depois fazem o 
mesmo com a mão esquerda. O objetivo da brincadeira é 
tentar desfazer o “nó” passando por cima e por baixo uns dos 
outros ou dando voltas. O importante é não soltar as mãos!

Balões pelos ares
Dê um balão vazio para cada convidado. Peça para cada um 
encher o seu balão e ofereça ajuda para dar o nó. O objetivo 
desta brincadeira é jogar os balões para cima e mantê-los no ar 
o maior tempo possível. Esta é uma maneira fácil e divertida de 
começar ou terminar qualquer festa!

Festas do pijama

Bebidas
Dê uma olhada em algumas das receitas do Kit de 
festas

Lembrancinhas
Mesmo não sendo uma festa de aniversário, é 
divertido mandar seus convidados para casa com 
uma lembrancinha! Decorar camisetas com o tema 
MY LITTLE PONY é uma boa ideia para uma 
atividade e também como lembrancinha! 




