
PROPOSTA



uma festa repleta de experiências com 

ARTE, DANÇA 
BRINCADEIRAS
& AFETO 
entre amigos e família. 











OFICINAS

*pintura de rosto, mágica e palhaçada são opcionais

circo • hip hop • dança • mini parkou • capoeira 
artes plásticas • circuito sensorial  •  teatro 

culinária • contação de histórias • jardinagem
pintura de rosto • mágica • palhaçada 

OFICINAS

circo • hip hop • dança • mini parkou • capoeira
artes plásticas • circuito sensorial • teatro

culinária • contação de histórias • jardinagem
pintura de rosto • mágica 
*pintura de rosto e mágica são opcionais



Na festa as crianças são 
acompanhadas atentamente por 
arte-educadores em cada uma 
das 4 oficinas escolhidas pelo(a) 
aniversariante 

São 4h30 min de festa para 
crianças que estejam completando 
de 4 a 8 anos.

Podem ser convidados até 15 
adultos. Na hora do “parabéns”, 
os pais dos convidados podem 
cantar e participar!

O PACOTE INCLUI

• Convite e cartão de agradecimento 
digital e impresso

• Decoração
exemplos neste pdf

• Escolha de 4 oficinas
• Brinde 
com kit pintura + livreto infantil + lápis de cera 
+ imã + jujubas

• Lanche para crianças
sucos, mate, sanduichinhos, pipoca, 
frutas, biscoitos e picolé Itália

• Distribuição dos brindes e abraços













CONVITE DIGITAL



VALORES
por quantidade de crianças

GLÓRIA
até 20: R$ 4.000 
até 30: R$ 4.400 
até 40: R$ 4.800 
até 50: R$ 5.200 
até 60: R$ 5.600

GÁVEA
até 20: R$ 4.400
até 30: R$ 4.800
até 40: R$ 5.200
até 50: R$ 5.600
até 60: R$ 6.000

** A proposta NÃO inclui bebidas e lanches 
para os adultos, o bolo e os docinhos da festa.

Oferecemos este serviço opcional.

Data: Sábados, domingos e feriados
Horário: a definir.

SERVIÇOS OPCIONAIS

buffet
• Bolo e Brigadeiro solicitar tabela de valores
• Lanche para adultos R$350 

oficinas
• Pintura de rosto 
• Show de mágica 
• Grupo de crianças de 2 e 3 anos
  (até 12 crianças): R$900



UNIDADES

GLÓRIA
Rua Benjamin Constant, 30

GÁVEA
Praça Santos Dummont,2

• Mesas e cadeiras

• Mesa e suporte 

• Freezer e Balcão

até 15 adultos

para bolo e docinhos

• Salas climatizadas 
• Equipe e equipamento
   para oficinas

DISPOMOS DE:

para comidas e bebidas (lata e pet)



VENHA NOS VISITAR!
teremos o maior prazer em recebe-los!

gavea@cmdc.art.br 
+55 21 2249.2314

gloria@cmdc.art.br 
+55 21 3806.0660

WWW.CMDC.ART.BR


