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Muitos clientes me perguntam quanto custa uma decoração de festa infantil, minha resposta é simples: Tudo 
depende do valor que você está disposto a investir. O céu é o limite! Confira a matéria na íntegra bit.ly/20A4GuT

Remete diretamente à infância, às histó-
rias de princesas e príncipes encantados, 
uma delícia relembrar, ainda mais come-
morando o aniversário de uma menina 
linda! Sim, o tema Branca de Neve é um 
dos preferidos entre as meninas! Essa 
princesa tem um charme especial, acom-
panhada dos sete anões, sua madrasta, 
e, lógico, do príncipe encantado, formam 
uma turma que mexe com o imaginário 
infantil e porque não dos adultos também.
Muitas cestas repletas de maçãs, flores, 
folhas para nos levar direto ao bosque en-
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Quem nunca escutou e 
cantou essa música? 

cantado da Branca de Neve e os sete anões. 
Uma decoração completa, com todos os 
elementos que fazem parte dessa história 
linda. Os Personagens podem ser fabrica-
dos em diversos materiais, como tecido de 
algodão, feltro, biscuit. Decoração da mesa 
impecável, com muitos mimos decorados 
exclusivamente para essa festa.

Luminosidade baixa e a combi-
nação das cores primárias, como 
o vermelho, azul e amarelo são 
capazes de criar um efeito lindo e 
atrativo aos olhos dos pequenos. 
Em destaque, a Branca de Neve e 
os elementos clássicos dessa his-
tória, como o espelho mágico e a 
maçã. Mimos confeccionados com 
detalhes em fitas, flores e outros.

O biscoito branca de neve 
e a maçã precisam ser 
explorados ao máximo. São os 
ícones do tema e precisam ter 
destaque na decoração à mesa.

A mesa para um chá da tarde tem 
importante papel nessa festa, claro 
que tudo em tamanho que as crianças 
possam tocar e fazer parte do cenário.

O convite é 
a primeira 
impressão 
que seu 
convidado 
terá da fes-
ta, é impor-
tante que 
todos sin-
tam muita 
vontade de 
participar da 
comemora-
ção e estar 
presente em 
um dia tão 
especial. 


