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Algumas regrinhas são básicas, 
mas podemos relembrar 
sempre e tornar um dia especial

LEMBRANÇAS
Há hora para tudo em uma festa 
infantil, inclusive a de distribuir 
as lembrancinhas! Mesmo que 
você precise ir embora antes 
do final da festa, deixe o dono 
da festa oferecer a lembrança à 
você, e não fique pedindo para 
receber. Se infelizmente você não 
pode esperar, terá que ir embora 
sem ela, se não oferecerem antes do 
horário da entrega das lembranças!

Vamos conversar hoje sobre um tema, não um tema 
com personagens, mas muito importante tanto 
para quem convida, quanto para quem é convidado 
de uma festa infantil! Algumas regrinhas são bási-
cas, mas podemos relembrar sempre e tornar um dia 
especial, melhor ainda, fazendo com que tudo saia 
perfeito e como planejamos. Vou elaborar alguns tó-
picos importantes em relação ao comportamen-
to em festas infantis. São eles:

CONVIDADO
Apesar de ser um pouco óbvio, ainda 
hoje vemos algumas pessoas, muitas 
vezes com boas intenções, levando 
outras pessoas que não foram con-
vidadas a participar da festa. É 
importante sabermos que toda 
festa, por menor que seja, foi 
planejada, estudada e pensada 
pela pessoa que convidou.

PRESENTE
Em festas infantis, toda criança espera ganhar presen-
tes. E se a festa tiver mais de um aniversariante, como 
em caso de gêmeos ou irmãos, mesmo que você só 
conheça um deles, leve presente para todos. 

PONTUALIDADE
Seja pontual, afinal devemos e precisamos respeitar 
horários em todos os eventos do nosso dia a dia, e 
em uma festa infantil mais ainda, pois o dono da festa 
muitas vezes planeja pequenos acontecimentos den-

tro do horário da festa e você e principalmente seu 
filho não vão querer perder todos os mo-

mentos mágicos da comemoração!
Essas atrações acontecem durante a 
festa, e podem ser teatrinhos, sho-
wzinhos, musicais entre outros, 
e são planejados especialmente 
para as crianças, lembre-se disso 
e deixe os lugares da frente para 
as crianças, pois vemos muitos 
adultos acompanhantes “ta-
pando” a visão dos pequenos 
por se sentarem lá na frente!

Não pegue lembranças a mais! Tudo 
foi feito pensado e planejado, pen-
sando em agradar os convidados 
presentes, se um convidado não 
compareceu por favor não insista 
em levar uma lembrança para ele, 
a não ser que ofereçam! Lembre-se, 
sua tia, amiga, vizinha...não têm di-
reito a lembrancinhas!
Hoje em dia vemos muitas decora-
ções com mimos personalizados, do-

ces diferentes e itens super elaborados 
na mesa da decoração principal.


