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 Vivencie também essa experiência e proporcione muito mais diversão ao seu evento.

  A Vem Ser Criança nasceu do sonho de uma jovem empreendedora mineira nascida na 

cidade de Belo Horizonte. Mayara Ramos, preocupada com a necessidade de oferecer um serviço 

diferenciado, deu vida  a suas ideias voltadas para recreação de crianças em festas.

  Ao longo desses anos a Vem Ser Criança consolida seu nome no mercado, tornando-se, 

hoje, uma referência desse trabalho em Belo Horizonte, o que a faz ser presença garantida em 

diversos eventos na cidade e região.

 Com um portfólio bastante diversificado de atividades, que incluem Pinturas 

Faciais, Esculturas de Balão, Tererê, Recreação infantil,  Animação, Oficinas Infantis e 

Brinquedos, a Vem Ser Criança é conhecida também pelo seu comprometimento, não medindo 

esforços para proporcionar aos seus clientes uma experiência sem igual, dando o toque 

especial que faltava a sua festa. Clientes satisfeitos são o seu principal certificado de 

qualidade.  

  Tudo começou com a maquiagem artística em festas infantis, mas com o passar do 

tempo veio a necessidade da expansão de serviços diferenciados.
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castelinho inflável

Tobogã Inflável com piscina de bolina

tobogã inflável

   Torne a diversão de sua festa mais completa com 
brinquedos que farão com que toda a criançada se 

divirta bastante:

Cama Elástica
Piscina de Bolinha

tombo legal

Brinquedos enormes, as crianças adoram!!!

e muito mais!

Alugue� d� Brinqued�



  Fazemos, desde, coração e borboletas, para as meninas 

mais românticas, até espadas, bazucas e escudos para os 

meninos que querem se transformar em guerreiros. 

Criamos também cachorrinhos, coração, girafa, leão, a 

famosa bazuca a laser e tudo mais que a imaginação 

permitir!

   Em poucos segundos transformamos uma simples bexiga 

no bichinho favorito de meninos e meninas.

Bichinh� d� Balã�



Gincana

Oficinas infantis

diferenciada e muito Divertida!

ou prédio para um dia de muita

para que as férias se tornem

Uma programação 

Reúna os amigos do condomínio 

 diversão e deixe que a nossa 

equipe cuide de todos os detalhes 

inesquecíveis!

Brinquedos

Jogos Aquáticos

Recreação com Brincadeiras

E MUITO MAIS!!

FÉRIAS 
Colôni� d�Colôni� d�

FÉRIAS 



 Vamos arregaçar as "manguinhas" e se divertir muito nessa 

oficina onde o chefe é o seu convidado mirim!

As crianças vão amar essa oficina!

Ela tem como foco trabalhar a imaginação e irá dar a 
criança a possibilidade de criar decorações incríveis nos 

cupcakes. 

 Eles prepararam a decoração do bolinho com chantili e em 
forminhas de diferentes formatos, utilizando confeitos e 

doces para a finalização.

Oficin� d� Cupcak�



 Os meninos vão se sentir verdadeiros heróis 
fazendo está oficina. Eles enfeitaram uma divertida 

máscara, escudo e a capa  do seu super-herói favorito, e, 

se quiserem deixar o visual mais completo, temos 

acessórios que deixam os heróis ainda mais poderosos!

  

 As meninas vão se sentir umas princesas fazendo 
está oficina. Elas enfeitaram uma linda coroa com 

diversas pedrinhas, além de personalizar sua varinha, 

capa e se quiserem deixar o visual mais completo, temos 

maravilhosas sainhas de tule.

Oficin� d� Princesa� 

� Heroi�



 A Oficina de Pintura no Gesso é uma das prediletas da 

criançada. As crianças usam a criatividade para pintar 

suas esculturas de gesso do jeito que a imaginação 

permitir e ainda podem levá-la de lembrancinha!

Oficin� d� Pintur�

n� Gess�

 Na Oficina de Massinha não há regras, basta colocar a 

mão na massa, preparar a massinha com ingredientes 

especiais e usa-lá para criar e dar asas a sua 

imaginação. 

Oficin� d� Massinh�



Oficina de SLIME, todas as crianças adoram!!!

Descubra a formula secreta e aprenda os segredos para 

fazer um slime pegajoso e super colorido.

Oficin� d� Slim�

Oficin� d� Unicórni�

Deixem as meninas usarem a criatividade para contruir 

o seu próprio arquinho de unicórnio.



Maquiagem Artística, as crianças adoram!

 Temos uma infinidade de modelos de mascaras 
maravilhosas para você e seu filho escolher, também 

pintamos borboletas, tigres, super heróis e caveiras. 

Se você está a procura de modelos elaborados ou faces 

rápidas e simples de se pintar, temos diversas opções 

para escolher, incluindo uma grande variedade de 

criações e cores.

  Usamos apenas produtos extremamente selecionados 

e com a mais alta qualidade. A composição dos 

produtos torna a aderência muito suave na pele, 

assim você não precisa se preocupar com reações 

cutâneas ou faces coradas, além disso, a remoção é 

bastante simples, bastando apenas lavar o rosto 

para remover a tinta .

Pintur� Facia�



Brincadeiras e gincanas Para todas as idades, gostos e 

espaços disponíveis, as atividades entretêm as crianças 

e deixam a comemoração ainda mais completa.

Realizamos algumas brincadeiras como: 

Caça ao Tesouro

Canibal

Pic Sardinha

Brincadeiras com corda e Bola

O Chão é Lava

E o que a imaginação permitir!

 Venha se divertir com a gente!!!

Recreaçã�



   Lindos penteados no cabelo, maquiagem, tererê, 

pintura nas unhas e muito mais!!!

 Um serviço de salão completo para deixar todas as 

mocinhas preparadas para um maravilhoso dia de 

comemoração.

Salã� Fashio�



 Transforme este momento em algo único e 

incrivelmente agradável!!!

A equipe Vem Ser Criança transforma um cantinho da 

sua festa em um SPA KIDS, com direito a tratamento de 

pele, massagem relaxante, penteados no cabelo, 

maquiagem, pintura nas unhas e muito mais.

Sp� Kid�



Espaço Kids 
Casament�Event� &

e sinônimo de tranquilidade na festa.

Pode parecer um detalhe, mas ter um espaço adequado para este público é um 

sinal de carinho para os convidados que tem filhos 

Já parou para pensar em como receber crianças no seu casamento ou evento?

vemsercriancafesta�

contat�@vemsercrianc�.co�.br

(31) 3336-2439 

 

www.vemsercrianc�.co�.br

(31) 9 9162-3277 

 



Maquiagem Artística
Maquiagem de Caracterização 

Maquiagem de Carnaval
Pintura em Gestante

Maquiagem de Halloween
Maquiagem Neon
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G�to� d� n�s� serviç�?

contat�@vemsercrianc�.co�.br

(31) 3336-2439 
 

(31) 9 9162-3277 
 

Teremos o prazer em atendê-lo!

reserve já a sua data.

Então não Perca Tempo, 



ObrigadaObrigada


