minha primeira
FESTA
Que mãe não idealiza a festa de um ano do filho? O momento é a
realização de um sonho, onde os pais apresentam seu príncipe ou sua
princesa para a família e os amigos. Decoração, alimentação, o espaço escolhido:
tudo precisa estar impecável, sem esquecer os cuidados com o aniversariante, que
merece toda atenção e conforto.
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Vanessa sabia
bem o que queria:
Fazendinha
personalizada
para Rafael.

My Party propõe parceria entre bufê, decoradora e mães
para festas sob medida, ideais para primeiros aniversários
Decoração personalizada
Apesar de ser “mãe de primeira festa”, Vanessa
Braga foge ao padrão da cliente cheia de
dúvidas. “Eu sabia exatamente o que pretendia
para o primeiro aniversário de Rafael. Não
queria a estrutura de um bufê grande e nem
uma decoração convencional”, lembra Vanessa.
Vizinha do My Party, ela achou o bufê sob
medida para seus objetivos. A proprietária,
Fernanda Monteiro de Souza, aposta em oferecer
festas mais personalizadas para se diferenciar da
concorrência. “Conciliamos os sonhos da mãe à
nossa experiência de 15 anos trabalhando com
crianças. Gostamos também das decorações mais
personalizadas e trouxemos a decoradora Roseli
Sato, da Pra Gente Miúda Criações Personalizadas,
para atender as mães interessadas nesse perfil.
Estamos propondo uma parceria entre o bufê,
a decoradora e a mãe para obter os melhores
resultados”, conta Fernanda.
Vanessa confessa que privilegiou uma decoração
bem detalhada no aniversário de Rafael, que
teve como tema Fazendinha. “Eu e Roseli
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nos encontramos no My Party para trocar
ideias e tivemos uma sintonia ótima. Nos
falávamos praticamente todos os dias para
discutir detalhes. Comprei os baldinhos
para os arranjos das mesas dos convidados
e montei as lembrancinhas, mas toda a

Recreação:
animação para
todos também nas
festas de um ano.

produção e execução da decoração ficaram
com Roseli”, conta. A festa caprichada foi
planejada com rapidez: cerca de um mês
antes da data. Mas, ela garante: tudo ficou
como queria. “Comparo a decoração de
um primeiro aniversário à mesa de doces
de um casamento: é a primeira coisa que os
convidados veem, a sensação da festa. Por
isso fugi do tradicional.”
Para Fernanda, proprietária do My Party, é
fundamental que o bufê esteja pronto para
se adequar aos desejos da mãe de primeiro
aniversário. “Vanessa quis trocar o lugar da
mesa principal, outras optam por uma mesa
de guloseimas diferenciadas ou querem
sugerir as brincadeiras para a equipe de
monitores”, enumera.
Outro ponto forte do My Party é a recreação. O
cantinho baby funciona como cenário para a
roda de instrumentos: todos sentados em roda
cantam as músicas preferidas dos pequenos,
como os sucessos da Galinha Pintadinha. Nas
festas de um ano o bufê ainda pode montar
um espaço com brinquedos para os bebês
que ainda não andam. Já o berçário oferece
conforto e sossego para a hora do soninho.
Rafael, por exemplo, chegou dormindo ao
My Party. Ficou muito bem humorado para
curtir as brincadeiras e só dormiu novamente
após o parabéns. Na hora da refeição, os
monitores trazem as crianças para comer.
“Eles fazem os pratinhos, oferecem e sentam
com os menorzinhos.” No cardápio, estão
incluídos em todas as festas dois tipos de
saladas, uma massa recheada e outra simples,
indicada para as crianças.

Recreação garante diversão para todas as idades.
Monitores auxiliam os menores a comer e fazem roda musical
26 - Festas Infantis I

Bufês e Eventos

