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Festa escolar com kit lanchinhos lindos, e personalizados para a criançada levar para casa. 
Jogo americano, squeese e lancheirinha fizeram um super sucesso.

Lindas princesas que foram comemorar o 
aniversário de 5 aninhos da Rafaela, toda 
menina sonha em ter uma festa de prince-
sas, com muito luxo, muitas coroas, uma 
decoração cheia de “pompa” para come-
morar seu dia, as princesas se reuniram 
em seu castelo particular e fizeram uma 
festa deslumbrante, todos os convidados 
reais ficaram apaixonados pela decoração. 
Um painel estampado com técnica de 
sublimação, feito de acordo com o pe-
dido da mamãe da Rafaela, com um 
lindo Castelo ao fundo, coberto por 
fogos de artifícios coloridos, nos re-

metendo a uma linda noite festiva. 
Mesas douradas, como as dos palácios 
reais trazendo doces decorados diver-
sos, mimos personalizados, louças de 
porcelanas lindas, bonecas vestidas de 
princesas e flores maravilhosas para 
completar a decoração.

Doces decorados com a carinha das 
princesas e mimos personalizados 
com todas as princesas da festa!

Rafaela com suas princesas favoritas, 
ela de Aurora, ladeada pela Bela e 

pela Cinderela, completam a fes-
ta no seu dia mais que especial!

O bolo teve 
destaque em uma 
mesa particular, 
todo decorado 
com mini flores, 
nas cores amarelo 
e rosa claro que 
se destacavam na 
mesa decorada, 
lindamente em 
frente ao painel 
maravilhoso 
do castelo das 
princesas.

O castelo teve destaque na decoração,  
um painel criado especialmente para 
a princesa Rafaela, vestida de Aurora, 
estava radiante na sua comemoração. 
As quatro principais princesas da Disney 
estavam presentes na festa, a Bela, a 
Aurora, a Branca de Neve e a Cinderela. 
Foram representadas por esculturas em 
tamanho real, crianças e adultos ficaram 
extasiados com tamanha realidade.
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ERA UMA VEZ...


