


É hora de comemorar, pois tem festa 
linda chegando por ai !

Queremos transformar este 
momento em um dia especial cheio de 
alegria.

Preparamos uma proposta 
personalizada, divertida e cheia de 
afeto, para que este dia tão especial, 
fique marcado com muito carinho, 
para os pais, familiares e corpo 
docente.



ESTRUTURA

• Duração de 5 horas sendo uma hora 
com serviço apenas de água, suco e 
refrigerante.

• Salão climatizado com ar condicionado
• TV para exibir fotos e vídeos
• Som ambiente, um microfone
• Acesso para portador de 

necessidades especiais
• Teto catedral com iluminação natural
• Capacidade para 350 convidados



DECORAÇÃO
Painel no tema da festa
Painel extra para palanque
Balão no painel
Mesas para doces e bolo
Louças para doces e bolo
Bolo cenografico
Estrutura de palanque para formandos
Arranjo de flores permanentes
Vaso para arranjo de flores permanentes



ESPAÇOS
• Brinquedão 
• Fraldário completo
• Fliperama
• Cama elástica
• Campo de futebol
• Multijogos
• Piscina de bolinha
• Air game
• Basquete eletrônico
• Área baby 
• Mesa de oficinas



EQUIPE
• Coordenador de festa
• Recepcionista
• Monitores
• Garçons um a cada 20 convidados
• Equipe de cozinha
• Equipe de limpeza
• Porteiro



Cardápio
• 05 Doces  por convidados
• 01 Bolo de corte sabor a escolher
• Buffet: salgados a vontade
• Buffet infantil: batata frita, coxinha, 
   pão de queijo, mini pizza, cachorro 
quente.
• Prato quente com dois molhos
• Refrigerante tradicional e zero e suco, 

água a vontade.
• Quando tiver cerveja a quantidade será 

igual ao número de convidados pagantes
Ex. 100 convidados igual a 100 garrafas 
cerveja 600ml



CORTESIA

• Cortesia para crianças menores de 6 
anos

• Cortesia para 5% dos convidados
.  Cortesia para os formandos
• Convite virtual temático
• Lembrancinha para formandos
• 20 personalizados do tema para 

decoração 
• Oficina de desenhos
• Mesa de guloseimas
• Prato quente com dois molhos



 

Observações:

Laville Festas- Rua Carioca, 814, Padre Eustáquio Tel. 3198451-4110

OBS. Pacote plus de decoração:
Tapete 5x3 
20 Doces decorados no tema da festa
30 Personalizados luxo extras

Total: R$1.500,00


