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Nessa época do ano, quando as festas juninas estão acontecendo, não poderíamos deixar de estar dentro das 
comemorações, então vamos ter festa no Arraiá da Mimos e Delicias. http://bit.ly/2984T2U 

Mimos e Delicias embarcou em uma aven-
tura, junto com o Dusty e seus amigos, 
pedido feito especialmente pelo aniver-
sariante Vicente, que queria comemorar 
seus 4 aninhos no Colégio São Camilo. 
Uma festa rica em detalhes e com muita 
personalidade. A mesa decorada com vá-
rios aviões, muitas cores e repleta de do-
ces deliciosos e lindos. Uma toalha para a 

mesa, pensada e elaborada, exclusivamen-
te para essa festa, focando os personagens 
da Disney. O filme dos Aviões da Disney 
é sucesso absoluto entre as crianças nessa 
idade, traz muita aventura e faz com que 
usem a imaginação para brincarem com os 
diversos personagens existentes no filme.

Mini aviões personalizados em um 
tubete cheio de balinhas para as 
crianças se divertirem!

Detalhes personalizados para a 
decoração da festa de aviões 

da Disney. Destaque para a 
garagem do avião Dusty.

Vicente se 
divertiu muito 
com seus 
amiguinhos na 
sua festa de 
4 anos. O bolo 
personalizado 
com seu 
nome foi um 
sucesso. O seu 
personagem 
favorito estava 
presente na 
decoração.

NO COLÉGIO 
COM DUSTY E 
SEUS AMIGOS

As cores são fortes e vibrantes. Em 
destaque estão o vermelho, azul e o 
laranja, usados em diferentes tons. Usar 
vários elementos lembrando nuvens 
é muito importante, seja no convite, 
nos mimos e nos doces. Deve se usar 
muitos aviões de brinquedo na mesa 
principal, no chão e no painel. Bolas 
coloridas nos tons da festa flutuando 
na decoração dão um charme à parte.
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