
20 Passos
 para uma
 Festa de
 Sucesso



Seja muito bem vinda!

 Ao longo de mais de 15 anos de

experiência realizando eventos

infantis, tivemos o prazer de

conversar com muitos papais e

mamães e identificar quais eram as

suas maiores dúvidas na realização

do aniversário de seus filhos. Este

material tem a finalidade de auxiliar 

no planejamento e execução de

sua Festa Infantil. 

Vamos começar?
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1  Definindo uma Data e Horário.

Vamos começar pela questão que influencia muitas outras.

A escolha da data está diretamente ligada à disponibilidade

do local e à presença do maior número de convidados (lista

de convidados). Por isso, escolha uma data de acordo com

a disponibilidade e valor do Local que você tem em mente e

confirme com a família e grupo dos pais da sala de aula

(caso exista) a realização de outra festa infantil na data.

Dica:

 Feriados

 costumam reduzir

 a presença de

convidados.

Quanto ao horário, o importante é que ele

se adapte ao dia a dia do aniversariante.

Não faz sentido no meio da festa o

aniversariante estar com sono, de mau

humor e pedindo para ir para casa.

Nas festas de meio de semana, alguns pais preferem

contratar um serviço e Van que faça o transporte das

crianças direto do colégio até o local da festa. Isso

gera economia, pois cada pai pega seu filho ao final da

festa. 
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2  Lista de Convidados.

Este item está diretamente ligado ao orçamento. O tamanho

do evento e da lista de convidados vai ser importante para

calcular a alimentação, bebidas, ajudantes, lembrancinhas e

tamanho do espaço. Sugerimos a montagem de uma lista

como a ao lado.

Dica: Lembre-se que
crianças menores de 5

anos, geralmente,
comparecem

acompanhadas dos pais. Importante: Cuidado ao convidar

somente a criança para a festa. Isso

depende da idade do convidado e do

local de realização da Festa.

BRINCA MUNDI PARQUE INFANTIL E FESTAS INFANTIS

Mulheres    Homens    Crianças

Total de mulheres:

 Há lugares com boa estrutura para permanência de

crianças pequenas  e desacompanhadas. Já se for

uma festa em sua residência, você pode passar a

festa cuidando e se preocupando com os pequenos.

Total de homens:

Total de crianças:

Total de geral:
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3  Quanto Investir.

Agora é hora de começar a fazer as contas. Isso é

fundamental independente do tamanho da comemoração.

Leve em conta os principais custos como: locação de um

espaço (ou buffet), decoração, alimentação, bebidas,

ajudantes (garçons e copeiras), registro (fotógrafo e vídeo),

locação de brinquedos, recreação, som, lembrancinhas e

outros. Ao final deste material, você certamente vai retornar

a esta parte para refazer e recalcular o orçamento do

evento.

Dica: O Brinca Mundi tem

um breve material que

compara os pontos fortes

e fracos da escolha entre

fazer sua festa em casa ou

em um Buffet Infantil.
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4  Escolha do Local da Festa.



5

Aqui você pode escolher entre 2 opções para  definir o local

da sua festa: local próximo da sua casa, se a festa for no fim

de semana, ou local próximo da escola do seu filho, caso ele

estude de tarde e você faça a festa durante a semana.  Isso

vai facilitar o deslocamento dos convidados e garantir uma

maior presença.

 As opções de escolha de locais são muitas: sua casa, salão

de festas, clubes, espaços para locação e buffet infantil.

Mais uma vez, seu orçamento vai influenciar bastante nesta

escolha.

BRINCA MUNDI PARQUE INFANTIL E FESTAS INFANTIS

5  Tema da Festa.

A  FESTA

A escolha do tema da festa é crucial! O quanto antes essa
decisão for tomada melhor, já que os convites, as
lembrancinhas e ou outros itens personalizados são
geralmente baseados no tema escolhido. Os temas clássicos
continuam sendo os preferidos. Mickey, Minnie, Circo,
Ursinhos e Fazendinha nunca saem de moda. Caso seja
você mesma quem vai montar a decoração, atente para
alguns detalhes como:
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Mesa Principal – atualmente as mesas de demolição e em

estilo provençal fazem bastante sucesso. Uma mesa bonita

dispensa toalha mas, caso seja sua escolha, opte por uma

toalha neutra e discreta. O bolo e doces ganham mais

destaque quando colocados sobre suportes ou caixas (há a

opção de aluga-los, compra-los e ou fazê-los, como no caso

das caixas de MDF que ficam lindas quando personalizadas

com tecidos  e outros materiais. Caso você escolha usar

uma mesa separada para o bolo, nós indicamos o uso de

mesas redondas. Uma mesa branca tem a vantagem de não

tirar o destaque do bolo e não poluir o visual.
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Personalizados – Outro item importante e que vai tornar a
mesa mais bonita são os produtos personalizados. Eles são
um diferencial  e ainda servem como lembrancinhas que
veremos abaixo.
Se você pensa em decoração com balões, também é preciso
definir se você irá contratar uma empresa especializada ou
se ficará por sua conta. A confecção dos balões costuma
necessitar de 2 horas de um profissional.
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Estes podem ser adquiridos prontos em papelaria, feitos por
encomenda, em gráficas ou junto à empresa contratada para
a confecção dos itens personalizados.

6  Convites.

Importante: Os convites devem ser entregues por volta
de 15 dias antes da festa. Recomendamos, enviar uma
mensagem "Save the Date" 30 dias antes da festa para
que todos se programem com antecedência. Para
amigos mais íntimos e familiares, estes poderão ser
feitos e enviados através de e-mail  ou redes sociais. 

7  Decoração Geral.

Além do que falamos na parte da escolha do Tema, ainda
devemos escolher a decoração do salão como um todo
(balões, bandeirinhas, quadro de fotos, chalkboard, um
detalhe especial no lavabo). Sugerimos atenção especial à
escolha dos enfeites centrais das mesas dos convidados.
Procure não exagerar no tamanho para não reduzir o espaço
disponível para as pessoas e outros objetos e na altura, para
não dificultar a conversa de seus convidados.

8  Alimentação.
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Defina se a festa terá um cardápio mais tradicional com
doces e salgadinhos, pipoca e cachorro quente ou algo mais
elaborado como mini porções e pratos quentes. Lembre-se
que os dias quentes pedem comidas mais leves e que
comidas servidas em pratos, ao contrário das mini porções,
exigem lugares para todos se sentarem confortavelmente.
Sugerimos pesquisar os fornecedores quanto à qualidade e
pontualidade e fazer isso com uma boa antecedência.
Para calcular comes e bebes para uma festa infantil mais
tradicional, você pode se basear nesta relação para cada
convidado:
14 unidades de salgados;
10 unidades de doces;
800 ml de água;
600 ml de suco e de refrigerante e
3 latinhas de cerveja (para cada pessoa que bebe).
Considere apenas os convidados a partir de 3 anos. Muito
importante, não esqueça que os sucos e comidinhas mais
saudáveis estão em evidência. Espetinhos de frutas,
salgados assados e também opções para os possíveis
convidados com restrição alimentar (sem lactose, sem glúten
ou diabéticos).

Dica: As crianças geralmente
 têm preferências diferentes

dos adultos. Procure oferecer
também sanduíches sem

molho (ou sem muito
tempero), pão de queijo e até
mesmo batatinhas assadas.
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Costuma acompanhar o tema da festa e ele vai ser talvez o
maior destaque da sua decoração. Ou seja, aqui você vai ter
que pesquisar bem e contratar também com antecedência.
Você pode se basear num consumo médio por pessoa de
150g de bolo.

9  Bolo.

Dica: Nem sempre o bolo mais
lindo e elaborado é o mais

gostoso ou o que as crianças e o
próprio aniversariante mais

gostam. Uma boa alternativa é
alugar um bolo falso (fake) lindo

que siga o tema e ter outro
bolo delicioso na copa para servir

aos convidados.

10  Lembrancinhas.

Atualmente, as lembrancinhas personalizadas além de
servirem como recordações, também decoram lindamente a
mesa principal encantando seus convidados. Se for fazer por
conta própria, mãos à obra. Recomendamos pelo menos 6
semanas de antecedência.
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Se preferir por produtos prontos, o momento é começar o
mais cedo possível com os orçamentos.
Sugerimos que um bom KIT de lembrancinhas tenha no
mínimo 100 personalizados com o tema da festa: Nosso kit
padrão personalizado contém: 20 águas bolas; 20 tubos de
ensaio; 20 caixinhas de acrílico;
20 caixinhas milk e 20 latinhas redondas. 

Dica: você pode criar um
#hastag (#festamateus5anos,
por exemplo) para a festa e

pedir aos seus convidados que
tirem fotos e a utilizem ao

publicarem as fotos. Depois é
só conferir e curtir o resultado.

11 Registrando o Momento.

Nada como eternizar os momentos felizes. Certamente
vamos guardar na memória e no coração, mas tê-los
registrados vale muito a pena. Lembrando-se do orçamento
da festa, você tem 2 opções: contratar um profissional ou
pedir a algum parente ou amigo para fazer os registros com
um resultado mais amador. Entretanto, vale lembrar que nos
dias atuais as máquinas fotográficas dos celulares estão
atingindo um nível muito satisfatório. Claro que nada se 
compara à qualidade, experiência e
tempo disponível de um profissional
contratado com esta finalidade.
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Festa boa e animada tem boa música. Principalmente nas
festas até 4 anos, sugerimos a ênfase em músicas mais
infantis. Claro que você pode intercalar com alguns sucessos
do dia a dia que os pequenos já conhecem. Só vale ressaltar
a atenção com as músicas de letras mais inapropriadas para
o público infantil. Se o tempo estiver curto sugerimos baixar
uma playlist de um serviço como o Spotify ou Deezer. No
Spotify sugerimos as playlists “Festa Infantil” com mais de
12.000 seguidores ou “Feliz aniversário Infantil” com 900
seguidores.

13 Divirta as Crianças.

Alugar brinquedos e/ou contratar uma equipe de
recreacionistas é a solução mais comum. Porém, existem
outras opções como show com personagens, de mágica, de
teatro e até animais. A opção por diversão infantil na festa
garante tranquilidade aos adultos para poderem conversar e
se divertir sem a necessidade de dar total atenção aos
pequenos durante todo o tempo. Recorra a sua lista de
convidados e marque a idade das crianças convidadas. 

DIVERSÃO

12 Música e Trilha Sonora.
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Assim você vai ter mais facilidade para escolher o tipo de
recreação e repassar esta informação ao eventual
profissional contratado.  A indicação cabe principalmente
para os eventos nos quais o número de crianças convidadas
for superior a 20% dos convidados. Aconselhamos 1
recreacionista para cada 15 crianças.

Além de enviar os convites com a antecedência sugerida no
item 6, é importante fazer a confirmação de presença dos
convidados faltando uma semana para a festa. Assim, você
vai ter tempo de ajustar as quantidades de mesas, cadeiras,
alimentação, bebidas, ajudantes, lembrancinhas e outros.

QUASE NA HORA 

14 Confirmando as Presenças.

15 Tudo OK com os Serviços?

Evite surpresas. Nada pior do que descobrir na última hora
que algo deu errado com um fornecedor ou prestador de
serviços. Se programe para enviar, pelo menos, uma
mensagem na véspera perguntado se está tudo conforme
contratado e combinado para o dia da festa.
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Como falamos antes, este é um momento especial no qual
você investiu tempo e dinheiro. Caso você não tenha
contratado um Buffet Infantil ou profissionais para cada
tarefa, certamente, para que tudo saia como previsto, você
vai precisar de ajuda. Estas pessoas irão te ajudar na
organização do ambiente, na decoração da festa, servindo
os convidados e organizando no final da festa. De acordo
com o seu orçamento, nada impede que estas pessoas
sejam seus amigos ou parentes. Só é necessário combinar
com antecedência e falar brevemente do que se trata.

16 Ajudantes.

17 Montagem da Decoração.

Comece cedo para que tudo esteja pronto na parte da
manhã ou na noite anterior. A decoração com painel e mesa
exige um bom trabalho. Os balões têm que ser feitos no dia
da festa e vão precisar de 1 ou 2 horas de trabalho. Lembre
da extensão para ligar a iluminação e o aparelho de som.
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Sugerimos levar para a festa outra roupa para o
aniversariante. Principalmente se o clima estiver quente. No
início da festa ele vai tirar fotos e a tendência é que esta
roupa não seja muito confortável para brincar ou se divertir
com os amigos. Fora a possibilidade de sujar a roupa ou
derramar bebidas.

18 Roupa Reserva.

19 Boa Noite de Sono.

Muitas crianças costumam ficar muito ansiosas na véspera
de sua festa. Inclusive temos alguns casos de amiguinhos
que ficam com febre faltando um dia para a festa. Nossa
sugestão é tentar reduzir um pouquinho a ansiedade do
aniversariante e da mamãe e tentar ter uma boa noite de
sono. Afinal de contas, dia de festa é dia de curtir um montão
e talvez dormir fora do horário de costume.

            CHEGOU O GRANDE DIA

20 Relaxe e Aproveite.

Se você seguiu as sugestões deste pequeno material, a
palavra agora é muita calma. Fique tranquila, pois as
crianças não vão reparar se algo não está como o planejado.
Só esteja atenta se os convidados estão se sentindo bem, se
a festa está alegre e divertida e se o aniversariante está
curtindo de montão!
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Brinca Mundi Parque e Festas Infantis.

Cara leitora, esperamos ter
colaborado um pouquinho para que

este momento especial da sua
família seja perfeito. Uma ótima

FESTA!

www.brincamundi.com.br
Continente: 48 3348-5888

Ilha: 48 3338-0010

Todos os Direitos Reservados. Este material pertence ao Brinca
Mundi Parque Infantil. É proibida, no todo ou em partes, a cópia,

venda ou cessão sem autorização prévia do autor.
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BÔNUS - CHECKLIST

Conferir playlist das músicas .

Caixa de presente e etiquetas.

Deixar lista de convidados na portaria ou acesso.
Separar roupar do aniversariante (e uma reseva).
Separar roupar que você irá usar.
Comprar descartáveis e guardanapos.
Encomendar flores.

Enviar convites.

Confirmar serviços contratados.
Equipar o lavabo e comprar material de limpeza.
Conferir vela e fósforo.

Providenciar sacolas grandes para os presentes .


