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Luminosidade baixa e a combinação das cores primárias, são capazes de criar um efeito lindo e atrativo aos olhos dos pequenos. 
Em destaque, a Branca de Neve e os elementos clássicos dessa história. Confira a matéria na íntegra http://bit.ly/1StbpFu 

Carla Altoé e Leocacio Cordeiro 
comemorando o 2º ano do Heitor
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personagens de forma lúdica 
e divertida para a criançada. 
A decoração gira em torno do 
azul, verde, branco e laranja, 
mas nada impede de usarmos outras cores, 
principalmente nos detalhes e nos persona-
gens que devem ser multicoloridos, exata-
mente como no Fundo do Mar.

Vamos mergulhar nessa 
aventura no fundo do mar? 
Cores vibrantes, com o azul predominando 
sempre, afinal essa é a cor que nos remete 
às águas cristalinas do nosso oceano lindo. 
O Tema fundo do mar é muito fofo, cheio de 
detalhes e muito querido por meninos e me-
ninas! Sim meninas também podem come-
morar seu aniversário com esse tema, quem 
sabe colocando um pouco de rosa, lilás e até 
vermelho para dar um toque feminino ao 
azul e verde do fundo do mar. Podemos usar 
nossa criatividade e tornar os elementos e 

Quanto mais conseguirmos focar no 
tema, mais os convidados se sentirão no 
fundo do mar. Usar uma toalha de mesa 
em formatos de ondas deixa a festa ainda 
mais caracterizada. Outra idéia para tra-
zer o fundo do mar para sua festa é usar 
balões transparentes flutuantes lem-
brando as bolhas que existem por toda 
parte no fundo do mar, ficará perfeito!

Abuse dos elementos 
como, peixes, cavalos 
marinhos, conchas, algas, 
caranguejos, estrelas 
do mar e sereias. O bolo 
como sempre deve ter 
destaque na festa, e 
trazendo um mergulhador 
para observar todo o fun-
do do mar fica ainda mais 
fofo e totalmente real!

A festa decorada precisa de muitos mimos 
para enfeitar a mesa, esse exemplo de 
sacolinha decorada com um caranguejo 
saindo do baldinho é perfeito para ilustrar 
toda delicadeza e capricho que devemos 
ter na arrumação da decoração. Os convi-

dados se sentem 
ainda mais que-
ridos podendo 
levar para casa 
um pouquinho 
da linda festa 
que acabaram 
de participar!


