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Peppa pig, sua família e amigos são ado-
rados pelas criança e, fazem a festa na co-
memoração de aniversário dos pequenos!
A cor rosa, com certeza, é predominan-
te na decoração, pois está em todos os 
personagens da família Pig, mas nem 
por isso a decoração precisa ser somen-
te feminina; Podemos usar o azul do céu 
que está presente em quase todos os epi-
sódios, também o amarelo do sol e dos 
pés dos personagens, o irmão da Peppa, 

Paris, a cidade luz, novamente em um lugar de destaque na nossa coluna e na festa da linda, Camila Noé, 
que celebrou seus 30 anos com muito glamour! Confira a matéria na íntegra  http://bit.ly/1VrrhZq

o George e seu insepará-
vel amigo dinossauro, para 
festas de meninos! A criação 
de cenários é lindo. A poça de 
lama, famosa por alegrar a vida 
dos personagens para compor a mesa 
principal e a mesinha decorada das crian-
ças, harmoniza o ambiente da decoração.
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A festa precisa ser pensada nos 
mínimos detalhes para ficar perfei-
ta, usamos materiais gráficos com 
imagens personalizadas e o nome da 
aniversariante para enfatizar o tema e 
personalidade da festa. Biscoitos deco-
rados com os personagens principais 
e as famosas botinhas, que eles usam 
para pular nas poças de lama, foram 
utilizadas para arrumar os pirulitos!

Biscoitos decorados com os personagens 
principais e as famosas botinhas, que eles 
usam para pular nas poças de lama que 
foram utilizadas para arrumar os pirulitos!

A porquinha mais queria do mundo!

David e Andréia comemorando
 o 2º ano de vida da filha Alice 

Mesinha para as crianças 
decorada com flores naturais, 

pirulitos, bolas, pratinhos. Tudo 
arrumado como os pequenos merecem!

Latinhas, mini baleiros, barrinhas de 
chocolate, tubetes, totens e outros 
itens personalizados e decorados no 
tema da Peppa Pig! Merecem!


