Festa de aniversÃ¡rio
Quando se vai organizar uma festa de anivers&aacute;rio infantil o principal objetivo a ter em mente &eacute; garantir que o homenageado (ou a
homenageada) seja feliz e passe muito bem no seu anivers&aacute;rio, que esse dia seja realmente um dia significativo e super especial. Outra coisa
que voc&ecirc; deve ter em mente &eacute; que este tipo de evento tamb&eacute;m tem a miss&atilde;o de incentivar a conv&iacute;vio com os
amigos, fortalecer seu ciclo social. Logo, seu desafio &eacute; proporcionar momentos agrad&aacute;veis e divers&atilde;o para todos, e os detalhes
ser&atilde;o a chave para alcan&ccedil;ar tal &ecirc;xito.&nbsp;Portanto, invista tempo e aten&ccedil;&atilde;o nos cinco aspectos importantes para a
organiza&ccedil;&atilde;o de uma festa de anivers&aacute;rio bem sucedida: &nbsp; 1. A idade do aniversariante A idade da crian&ccedil;a &eacute;,
sem d&uacute;vida, o detalhe mais importante a se levar em considera&ccedil;&atilde;o para decidir que tipo de festa pode fazer, o tema, os
convidados e as atividades do evento. Uma organiza&ccedil;&atilde;o de uma festa de aniversario que n&atilde;o esteja coerente com a maturidade
da crian&ccedil;a quase sempre resultar&aacute; em desgosto e mesmo traumas para quem deveria ser o mais feliz. H&aacute; casos de
crian&ccedil;as que reagem assustadas diante de um determinado personagem, como um fantasma, um palha&ccedil;o, uma bruxa etc, bem como
&egrave; normal que crian&ccedil;as de pouqu&iacute;ssima idade n&atilde;o consigam acompanhar e participar de alguns tipos de jogos e
brincadeiras. &nbsp; 2. O tema da Festa Os tempos modernos exigem alguns modismos quase inevit&aacute;veis e uma deles &eacute; a
decora&ccedil;&atilde;o de uma festa de anivers&aacute;rio infantil, uma quest&atilde;o crucial e que requer tempo e criatividade. &Eacute; preciso
analisar e escolher um tema para a festa e em seguida buscar os itens que ir&atilde;o compor todo o cen&aacute;rio do evento:
decora&ccedil;&atilde;o, vestu&aacute;rio do aniversariante/a, lembrancinhas, bolo, copos, guardanapos e tudo mais que seja necess&aacute;rio
para se cumprir com o tema escolhido. &nbsp; Por sorte, atualmente, existem diversas empresas e profissionais que oferecem cat&aacute;logos
completos de produtos e temas j&aacute; elaborados em seus detalhes e ate mesmo assessoria para ajudar a organizar uma festa
inesquec&iacute;vel. 3. Atividades para a festa Com os aspectos idade do aniversariante e tema da festa resolvidos, &eacute; hora de pensar que
atividades desenvolver durante o evento para torn&aacute;-lo memor&aacute;vel. Esse detalhe &eacute; importante ainda para orientar quanto ao
local da festa, dependendo das atividades (jogos como boliche, uma festa de meninas em um sal&atilde;o de beleza ou simplesmente as brincadeiras
mais folcl&oacute;ricas, como adivinha&ccedil;&otilde;es, charadas, m&iacute;nimas etc) ser&aacute; necess&aacute;rio espa&ccedil;o especial e
materiais espec&iacute;ficos para isso. 4. O local da festa Para decidir onde realizar a festa de seu filho ou filha revise alguns aspectos importantes
j&aacute; abordados aqui: tema, idade, atividades e em seguida analise or&ccedil;amento, quanto voc&ecirc; quer investir e localiza&ccedil;&atilde;o,
a melhor para todos. Neste item, &eacute; preciso pensar no deslocamento dos convidados. Ningu&eacute;m quer ver sua crian&ccedil;a com cara
de pura infelicidade porque os convidados n&atilde;o conseguiram chegar ao local. &nbsp; 5. A Alimenta&ccedil;&atilde;o Quando o tema da festa de
anivers&aacute;rio &eacute; muito espec&iacute;fico, como uma festa de bruxas, por exemplo, o buf&ecirc; ser&aacute; muito espec&iacute;fico
tamb&eacute;m. Mas, se o tema &eacute; mais gen&eacute;rico e neutro, como os mundos dos super her&oacute;is, contos de fadas e fabulas,
nesse caso, o mais importante &eacute; considerar o aspecto da presen&ccedil;a ou de pais e outros adultos no evento. Uma coisa &eacute; um
card&aacute;pio infantil e outro &eacute; servir tamb&eacute;m adultos. &nbsp;
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