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O clássico quarteto formando por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison, ainda é uma 
das mais aclamadas bandas de rock da atualidade, mesmo não existindo mais. Confira http://bit.ly/1RPaWci

Um aniversário é sempre motivo de fes-
ta, de uma criança é motivo para uma 
festa de arromba! Os pequenos adoram 
fazer anos, exibindo orgulhosamen-
te com os dedos quantos anos vão 
completar, e muitos fazem con-
tagem regressiva para que o dia 
chegue mais rápido. 
Devemos lembrar que uma festa 
infantil deve ser pensada justa-
mente para os pequenos, e sen-
do assim vamos falar sobre a 
animação na festa!
A festa pode contar com varia-
dos itens para diversão, como gelo 
seco, canhões de luz para boates, 
fl ocos de neve, cenários fantásticos, 
mesas giratórias, bonecos animados, 
personagens infantis em tamanho 
natural, brinquedos eletrônicos e até 
um mini parque de diversões.
Os personagens vivos, são o que 

chamamos de animação caracterizada e 
fantasiada, fazem sucesso entre crian-
ças de 02 a 07 anos, eles se encantam e 
acreditam estar diante de seu persona-

gem favorito da tv ou de histórias de 
livros de contos de fada. 
É um investimento que vale a pena 
para poder satisfazer a imagina-
ção dos pequenos.
A boate agrada a faixa etária de 05 
a 12 anos, e aos adolescentes tam-
bém! Podemos contratar DJ´s 
para animar a festa com musicas 
atuais e muitas luzes coloridas. 
Todos se animam e dançam mui-
to até a festa acabar!
Os animadores podem fazer 

brincadeiras especificas para 
cada idade. Você precisa, antes 

da festa, combinar com os profissio-
nais quais atividades serão inse-
ridas no decorrer da festa! 

As brincadeiras e eventos no dia da festa de-
verão ser pensados para as crianças, sejam 
múltiplas atividades ou um evento maior. 
Organize todos os momentos da festa 
com horários e duração específi ca para 
que nada fuja ao seu controle, ou pior, 
que acabe não dando tempo de apre-
sentar tudo que você preparou. As crian-
ças estão habituadas a rotinas e será uma 
forma efi caz de organizar sua festa. 
Alterne entre jogos energéticos e ati-
vidades mais calmas. Podemos alugar 

brinquedos infláveis, contratar uma equipe 
de animação com toda a técnica para di-

vertir a criançada!
Um evento bem sucedido exige uma 
sintonia afi nada com todos os presta-
dores de serviço, um atendimento mi-
nucioso e uma organização impecável. 

Os responsáveis pela animação da 
festa devem seguir um cronograma 

de atividades ao mesmo tempo plane-
jado e espontâneo, evitando situações e 
brincadeiras muito artificiais.
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