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E os sonhos continuam acontecendo nas festas decoradas, desta vez 
foi a doce e linda Ayla que comemorou o 1º aninho em grande estilo.

Festa é sinônimo de alegria e diversão. É 
claro que sempre esperamos muito des-
ses dois itens nas comemorações! A re-
creação infantil em uma festa de aniver-
sário é muito esperada pelas crianças, 
que sonham em dançar, correr, brincar 
e pular com os famosos recreadores que 
fazem de tudo para deixar a galerinha 
entretida. Os papais agradecem, pois as-
sim podem desfrutar de alguns minutos 
de descanso com os amigos!
Para divertir a criançada, os donos da 
festa providenciam equipes, muitas 
vezes completas e com diversos tipos 
de brincadeiras, como show de música, 
mágicos, palhaços, personagens vivos, 
brinquedos como pula pula, entre ou-
tros. A recreação integra a criança ao 
meio social, desenvolve o conhecimen-
to mútuo e a participação em grupo. 

Show acústico 
A música ao vivo, tocada por uma banda 
acústica, dá um charme especial na festa, 
tendo como referência canções infantis 
brasileiras  clássicas.

Turma Fun
Um show dançante muito animado. Muita 
energia e com músicas de diversos ritmos, 
muita dança, brincadeiras e humor. Trazendo um 
repertório diversificado e totalmente infantil.
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ANIMAÇÃO PARA 
FESTA INFANTIL

Um exem-
plo muito 
famoso em 
nossa região é 
a Turma da Tina, existente desde 
março de 2011. É um grupo de anima-
ção de festas e shows infantis. 
Muito carismática e divertida, essa 
Turma, que tem a Tina como per-
sonagem central, arranca boas 
gargalhadas de crianças e adultos 
por onde passa. Com muita dan-
ça, brincadeiras e teatro, faz de 
qualquer evento uma diversão! A 
Turma da Tina ganhou o prêmio 
de destaque nacional, como a me-
lhor animadora de festa do Brasil. 
Eles têm legiões de fãs em todo o 
país e fazem uma animação incrível e 
inesquecível aos pequenos!

Personalize
A Turma da Tina monta um 
projeto especial no tema 
do seu evento. Um projeto 
único, diferenciado, seu 

evento com animação 
personalizada, seus 
gostos, suas preferências, 

tudo isso somado ao 
profissionalismo da equipe, 
resultando num trabalho 
mais que perfeito!


