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  A Vem Ser Criança surgiu da necessidade de fomentar nas 
crianças a ideia de que uma festa de aniversário também pode se 
tornar um local de aprendizado.
 Somos uma empresa com uma proposta diferenciada de 
entretenimento para o seu evento, focada em trazer para as crianças 
um momento em que prevaleça o espírito da diversão e do “Faça 
Você Mesmo”.
 O propósito de nossos serviços é oferecer atividades divertidas, 
que promovam a socialização, que incentivem as crianças a usarem 
sua imaginação, criatividade e energia para desenvolver algo único 
e exclusivamente seu. Queremos extrair das crianças o mais puro 
sorriso, o olhar de gratidão e carinho, o sentimento de alegria e 
satisfação de fazer parte desse momento tão especial, que é o que 
traz sentido ao nosso trabalho e se tornou nossa principal missão.

A Empres�

De diversão a gente entende!



Com� levar � 

Ve� Ser Crianç� 

par� � su� fest�

Após a aprovação  
é só aguardar o
grande dia! 

Você entra em contato 
com a nossa Equipe! 1

Nós apresentamos a você 
o nosso trabalho. 2

Com� levar � 

Ve� Ser Crianç� 

par� � su� fest�

Enviamos uma proposta
feita especialmente
para o seu evento. 3

Você aprova a proposta e, 
em seguida, combinamos as
condições de pagamento. 4

Elaboramos o seu
contrato e enviamos

para a sua aprovação. 
5

6
De diversão a gente entende!



Conheça Nossos
Serviç�
Conheça Nossos
Serviç�

Colôni� d� Féria�

Custom�açã� d� Bon�

Oficin� d� Slim�

Oficin� d� Culinári�

Decoraçã� d� Bolsinh�

Pintur� n� Gess�

Campeonat� d� Futebo�

01
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06

10
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11

Boat� Jus� Danc�

Decoraçã� d� Cadern�

Decoraçã� d� Necessair�

Custom�açã� d� Camiset�

Pintur� Facia�

Decoraçã� d� Diári� Mágic� 08
Decoraçã� d� Mochil� 09

Recreaçã�  co� Brincadeira�15
Salã� Fashio�16

Sp� Kid�18
17 Salã� Fashio� Neo�



Estimula a criatividade, 
a concentração  e a autoestima! 

Pode ser executada em 
pequenos espaços!

A criança sempre sai com
 uma lembrancinha!

Os pequenos colocam
a mão na massa!

A ocina é personalizada
 para cada festa!

De diversão a gente entende!

5 motiv� par� contratar oficina�

 n� fest� d� se� filh�

5 motiv� par� contratar oficina�

  n� fest� d� se� filh�

MANUAL

PRESENTE



 Chame todos os seus amigos para dançar com a gente nesse 
divertido campeonato, onde a energia contagia e ninguém consegue 
car parado.

  

 Gosta de dançar ? Então esta esperando o quê?

 Venha embarcar com a gente nessa divertida disputa!!!!!

www.vemsercrianca.com.br

Boat� Jus� Danc�

MÚSICA

+3
ANOS



Convide os Colegas para um

Inesquecível momento, 

onde a estrela é você!

Levamos

juiz para 

apitar os jogos,

bola, colete, 

MEDALHAs para todos 

os participantes

e um lindo troféu!

Campeonato de 
FUTEBOL
Campeonato de 
FUTEBOL



Jogos Aquáticos

E muito mais!!

Reúna os amigos do condomínio ou 
prédio para um dia de muita 
diversão e deixe que a nossa equipe 
cuide de todos os detalhes para que 
as férias se torne inesquecível!

Ocinas infantis
Recreação com Brincadeiras

Gincanas

Uma programação diferenciada e 
super divertida!

FÉRIAS 
Colôni� d�Colôni� d�

FÉRIAS 



www.vemsercrianca.com.br

Custom�açã� d� Bon�
+3
ANOS

MANUAL PRESENTE

 Foi pensando nisso que a Vem Ser Criança decidiu criar a ocina 
de customização de bonés.

 

 Nela a criança seleciona os itens com os quais mais se identica e 
usa toda a sua criatividade para transformar o boné, deixando-o do 
seu jeito, criando assim, um item super legal e com a "sua cara"!!!! 

 O Boné é um acessório super descolado, que representa atitude e 
traz consigo traços de nossa personalidade. 



www.vemsercrianca.com.br

Custom�açã�

+3
ANOSMANUAL PRESENTE

 O principal objetivo dessa ocina e dar a criançada a liberdade de 
criar uma camiseta que represente parte da sua personalidade, usando 
e abusando dos enfeites e adereços na hora de personalizar, tendo 
assim, a chance de criar seu próprio estilo.... Porque não existe nada 
melhor do que criança sendo criança!!!! 

 

d� Camiset�



 

 Nossas bolsinhas combinam com todos os estilos. Práticas para o 
dia a dia e ideal para a escola, shopping, parque, ou mesmo, para usar 
na casa de uma amiguinha. Só que para ela combinar ainda mais com 
você, precisamos decorá-la.

 Venha fazer a Ocina de Decoração de Bolsa com a gente!!!

Decoraçã� d�

+3
ANOSMANUAL PRESENTE

Bolsinh�

www.vemsercrianca.com.br



 O que acha de ter um caderninho com a sua "CARA"?

 

 Na Ocina de decoração de caderninhos você tem uma variedade 
enorme de itens para decorar seu caderninho e deixar ele do seu jeitinho. 
Use sua criatividade para fazer diversas combinações e dê asas a sua 
imaginação. 

Decoraçã� d�

+3
ANOSMANUAL PRESENTE

Caderninh�

www.vemsercrianca.com.br



 

 O diário mágico é uma ótima opção para a criança que quer 
manter guardados todos os seus segredos. Nele você pode escrever 
sobre a vida, escola, família e amigos. Se precisar mostrar para alguém 
ou ver o que acabou de escrever, basta ascender a luz da caneta e ver a 
mágica acontecer. 

 Temos diversos itens para você decorar e deixar o seu diário mágico 
super bonito.

  Venha se divertir com a gente nessa ocina super divertida!!!! 

 O que acha de manter todos os seus segredos a salvo?

Decoraçã� d�

+3
ANOSMANUAL PRESENTE

Diári� Mágic�

www.vemsercrianca.com.br



 Mochilas são um acessório com estilo e que nunca deixa a 
praticidade de lado. Ideal para transporta livros, lanches, roupinhas e 
brinquedos.

 

 Na Ocina de decoração de mochilas a criança tem uma variedade 
enorme de itens para decorar sua mochila e deixa-lá do seu jeitinho. 
Que tal embarcar com a gente nessa atividade super criativa e divertida?

Decoraçã� d�

+3
ANOSMANUAL PRESENTE

Mochil�

www.vemsercrianca.com.br



Decoraçã� d�

+3
ANOSMANUAL PRESENTE

Necessair�

 Reúna a criançada e vamos nos divertir personalizando este 
incrível acessório.

 

 Temos diversos itens para enfeitar e deixar sua nécessaire com um 
charme todo especial.

www.vemsercrianca.com.br



Oficin� d� Slim� 
+3
ANOS MANUAL PRESENTE

  

 O que é mais divertido do que fazer slime? É fazer slime com a 
gente!

 Vamos te ensinar a fórmula secreta e os segredos para fazer vários 
tipos de slimes. Personalize seu slime, deixe ele super colorido e ainda 
leve de lembrancinha. 

 Ocina de SLIME, todas as crianças adoram!!!

www.vemsercrianca.com.br



Pintur� n� Gess� 
+1
ANOMANUAL PRESENTE

PINTURA

 

 A Ocina 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!

www.vemsercrianca.com.br



 Vamos arregaçar as "manguinhas" e se divertir muito nessa 
ocina onde o chefe é o seu convidado mirim!

 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 doce de leite e de 
chocolate em forminhas de diferentes formatos, utilizando confeitos e 
doces para a nalização.

  As crianças vão amar essa ocina!

Oficin� d� Culinári� 

+3
ANOS PRESENTE
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 Brincadeiras e gincanas Para todas as idades, gostos e espaços 
disponíveis, as atividades entretêm as crianças e deixam a 
comemoração ainda mais completa.

  Venha se divertir com a gente!!!

 

Recreaçã� co� 

+3
ANOSMÚSICA

FUTEBOL

Brincadeira�
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Salã� Fashio� R��

 

 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.

+3
ANOS BELEZA

www.vemsercrianca.com.br



Salã� Fashio� Neo�

 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, mas com um 
toque ainda mais especial, o efeito NEON!

 

+3
ANOS BELEZA

www.vemsercrianca.com.br



Sp� Kid�

 

 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.

 Transforme este momento em algo único e incrivelmente 
agradável!!!

+3
ANOS SPABELEZA

www.vemsercrianca.com.br
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Maquiagem de Halloween

Maquiagem de Carnaval

Pintura em Gestante

Maquiagem Neon

Maquiagem Artística

Maquiagem de caracterização



G�to� d� n�s� serviç�?

contat�@vemsercrianc�.co�.br

(31) 2527-9754 
 

(31) 9 9162-3277 
 

Entã� nã� perc� temp� � 

reserv� j� � su� dat�.

Terem� pr�er e� atendê-l�(�)!



ObrigadaObrigada
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