
sua festa aQui



A nossa Casa é palco de deliciosas festas. Perfeitas para quem quer fugir 
do modelo tradicional dos buffets infantis, mas procura um espaço feito 
para crianças com muito charme e diversão garantida. 

De terça a quinta, sua festa acontece durante a programação da Casa, 
com todas as nossas oficinas e atividades inclusas. Exclusiva para as 
crianças de três a seis anos. 

Às segunda, sextas, sábados, domingos e feriados, a Casa fica reservada 
exclusivamente para a sua festa. Pode ser uma festa prática, na qual você 
não se preocupa com nada, ou uma festa personalizada, do seu jeitinho.

a Casa do Brincar



festa prática



Segundas, sextas, sábados, domingos ou feriados

> Às SEXTAS, no horário que você preferir. Os investimentos são: 
1.1. Festa Prática na Sexta – para 60 pessoas (alimentação + espaço + mesa decorada + 3 horas de recreação até 20 
crianças) – R$6.280 em duas vezes ou R$5.980 a vista. 

> Aos SÁBADOS, temos duas opções de horários: às 10h ou às 16h. Neste dia os investimentos são: 
1.2. Festa Prática no Sábado – para 60 pessoas (alimentação + espaço + mesa decorada + 3 horas de recreação até 
20 crianças) – R$7.850 em duas vezes ou R$7.457 a vista. 

> Às SEGUNDAS, no horário que você preferir. Os investimentos são: 
1.1. Festa Prática na Segunda – para 60 pessoas (alimentação + espaço + mesa decorada + 3 horas de recreação até 
20 crianças) – R$6.010 em duas vezes ou R$5.860 a vista. 

*Para 80 pessoas: acrescentar R$500 de alimentação. 
**Para 100 pessoas: Acrescentar R$1000 de alimentação. 
***Recreação: acréscimo de R$150 de 21 a 30 crianças e de R$300 acima de 31 crianças.

festa prática



festa prática - cardápio de salgados e bebidas
SALGADOS ASSADOS ou QUENTES - escolher cinco opções: 
1. Empada de palmito 
2. Esfiha fechada de carne 
3. Quiche de queijo 
4. Quiche de queijo com alho poró 
5. Quiche de queijo com espinafre 
6. Empanada de frango orgânico com massa integral  
7. Casquinhas de tapioca com queijo e goiabada  

SALGADOS FRIOS - escolher quatro opções: 
1. Sanduíche de peito de peru, mussarela de búfala, molho e rúcula no pão integral 
2. Sanduíche de mussarela de búfala, tomate e azeite no pão soft sponge 
3. Sanduíche de queijo estepe, salame e alface americana com molho caseiro no pão  de parmesão 
4. Sanduíche de abobrinha, mussarela de búfala, azeite de ervas no pão de  mandioquinha 
5. Saladinha de tomate, mussarelinha e manjericão no potinho 
6. Saladinha verde com grãos 
7. Cuscuz vegetariano no potinho 

EM TODAS AS FESTAS ESTÃO INCLUÍDOS:  
Pipoca 
Biscoito de polvilho 
Pão de queijo 
Maçã ou mexericas 
Mini pizza de mussarela 
Brusqueta de tomate e queijo

Coca-cola, coca-cola 
zero, guaraná, guaraná 
zero, suco de uva, suco 
de laranja natural e chá



festa prática - cardápio de doces
DOCES - escolher cinco opções:
A. Brigadeiro com raspas de chocolate 
B. Brigadeiro branco com raspas de chocolate branco  
C. Bicho de pé 
D. Beijinho de coco 
E. Quindim 
F. Potinhos de frutas da estação 

*Pé de moleque e paçoca – já inclusos 

BOLOS  - escolher um: 
A. Pão-de-ló branco, com frutas (abacaxi ou pêssego)  
B. Pão-de-ló branco com nozes e doce de leite 
C. Chocolate Trufado (chocolate com creme de leite)  
D. Bolo de brigadeiro  



festa prática - extras do cardápio
EXTRAS OPCIONAIS:  
Doces (60 unidades) - R$ 350,00 (preço para cada opção)  
Picolé de frutas do FRUTOS DO BRASIL 
Pirulitos de chocolate belga para decorar a mesa  

SALGADOS (60 unidades) 
Caldinho de feijão - R$ 300,00  
Escondidinho de batata com queijo (podemos substituir por carne moída, abobrinha grelhada ou queijo 
com cebola caramelizada) - R$ 330,00 
Seleção de pizzas (marguerita, berinjela e alcachofra) - R$ 250,00 
2 tipos de macarrão (na manteiga ou com molho de tomate caseiro). -R$ 140 

BEBIDAS ALCÓOLICAS. Será cobrada uma taxa de R$100,00 referente ao fornecimento de copos de vidro 
de chope e gelo, além do serviço de cuidar da cerveja para que fique bem geladinha.  
DURAÇÃO. Nosso serviço cobre 4 horas de festa. 
DESCARTÁVEIS. Fornecemos os descartáveis brancos ou transparentes para tudo que iremos servir.  
 
ESPECIAIS. Consulte sobre opções para dietas com restrições. 
PRAZOS. Pedimos para enviar a escolha de cardápio com ao menos 15 dias de antecedência.  



festa prática - decoração 

- Usamos diferentes objetos, ilustrações, brinquedos e suportes para compor o tema escolhido 
- Bandeirolas, luzinhas, lanternas de papel, mobiles e/ou plantas penduradas complementam a decoração 

- Os pratos de bolo e suportes diversos de doces são usados para compor a mesa 

- A mesa poderá ser montada com fundo de madeira ou vegetação 

- O nome do aniversariante irá em varal de bandeirinhas no bolo ou no fundo da mesa 

- Não trabalhamos com balões. Para quem não abre mão sugerimos o serviço extra de balões de gás hélio 
com fitas de cetim 

- Podemos produzir outros temas com prazo mínimo de 20 dias. Neste caso poderá haver algum valor 
extra, por conta dos custos de produção 

-  Em temas comerciais, não listados, usamos o recurso dos doces decorados - acréscimo R$ 300,00 



festa prática - decoração - temas
TEMAS DIVERSOS 

Piquenique 
Fazendinha 
Praia e surf 
Dinossauros 
Corrida de carros 
Bicicletas 
Voadores (balões e aviões) 
Brinquedos e Brincadeiras 
Monstros 
Piratas e sereias 
Fadas e duendes 
Princesas  
Futebol

TEMAS DE HISTÓRIAS, MANIFESTAÇÕES 
POPULARES, MÚSICAS, CINEMA E 
ARTISTAS 

Heróis e vilões  
Histórias com Lobo 
Histórias de bruxa 
Alice no país das Maravilhas 
Starwars 
Cantigas infantis 
Beattles e Rock 
Folclore



festa do seu jeito



Domingos e feriados

Já aos DOMINGOS e FERIADOS, você tem liberdade para definir o horário de início da sua festa, pois acontece 
apenas uma por dia. E você pode optar por fazer tudo, trazer os fornecedores que preferir para alimentação e 
decoração ou mesmo contratar as nossas recomendações. Como for melhor para você. 
As festas tem duração de quatro horas e a locação do espaço tem o custo de R$ 2.790. 

Opcionais: 
a. Recreação (3 horas de duração) – a partir de R$ 580 
b. Canto de arte (2 horas de duração) – a partir de R$ 350 
c. Arte com tinta (2 horas de duração) – a partir de R$ 500 
d. Capas e acessórios – super-herói OU príncipes e princesas (50 minutos de duração) – a partir de R$ 700,00 
e. Musicalização (50 minutos de duração) – R$ 400,00

festa do seu jeito - Locação do espaço



festa econômica



Terças, quartas e quintas

Nesta festa, o seu grupo de crianças vem brincar das atividades da programação da Casa do Brincar. 
Mas de uma forma especial: com um piquenique, para de barriguinha cheia cantarmos o “parabéns 
prá você!”.  Prático, econômico e voltado para as crianças de três a seis anos. 

O piquenique está incluso no valor contratado e inclui frutas da época, pipoca, bolo (Bolo a Toa), pão 
de queijo e suco de uva. Não são permitidas lembrancinhas e nem decoração. 
 
VALORES:  
– Até 10 crianças: R$ 1.200 
– Até 15 crianças: R$ 1.500 
– Até 20 crianças: R$ 1.900 
> Incluso o ingresso de dois adultos acompanhantes. Adultos adicionais: R$50 por pessoa. 

* Para incluir mesa decorada, bolo e docinhos, acrescentar R$1.600

festa econômica



reservas

tifani@casadobrincar.com.br 
Whatsapp (011) 96595-7223 
(011) 3032-2323

mailto:luciane@casadobrincar.com.br

