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Convidamos a fotógrafa Aline Tunala, especialista em fotografia infantil, para conversamos 
um pouco sobre a importância das fotos nas festas infantis. http://bit.ly/28SXCWO 

Nessa época do ano, quando as festas 
juninas estão acontecendo, não pode-
ríamos deixar de estar dentro das co-
memorações, então vamos ter festa no 
Arraiá da Mimos e Delicias!

A festa da Fazendinha, além de ser clás-
sica, é a cara de crianças até seus 5 anos, 
mas nada impede dos maiorzinhos pedi-
rem esse tema, acontece e muito! Mas as 
crianças menores gostam de bichinhos, 
e sentem vontade de abraçar e brincar 
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com os bichos da fazenda, é tudo lúdico 
e alegre para eles. Com esse tema pode-
mos mesclar várias cores vivas e alegres. 
Devemos usar itens que nos remetem 
à fazenda, uma toalha rustica de palha 
nos leva ao paiol, flores naturais aos 
jardins dos sítios e fazendas, bolas com 

Personagens fofos decoram a mesa 
principal com graça e mostrando que 
essa decoração pode ser tanto para 
meninos quanto para meninas!

Sacolinhas de tecido estampadas 
com lindas vaquinhas, e repletas 

de doce de leite caseiro para 
a alegria dos convidados. 

Decoração da 
fazendinha 
não poderia 
faltar o 
famoso 
galinheiro com 
os seus itens 
que nos levam 
diretamente 
ao sítio. 
Decoração 
infantil tem 
que ser lúdica!

estampa de vaquinhas, e frutas e legu-
mes às hortas e plantações. A decoração 
de fazendinha é aconchegante, e lógico, 
aos adultos também. Podem ser servi-
dos comidas típicas, como milho cozido, 
caldos, doces caseiros, e tudo que vem 
direto da fazenda para nossas mesas.

HOJE 
TEM FESTA 
NA ROÇA

'Com os bichos da 
fazenda, é tudo lúdico 
e alegre para eles.'


