
Em tempos como estes que vivemos, a Equipa Gema, organizadora 
de eventos e animação, tem para oferecer um dia inesquecível 

no aniversário dos mais pequenos.

Parabéns à janela!!! 

Com todos os cuidados, começamos a espreitar a rua e a sentir o calor do Sol!
Por isso, a Equipa Gema tem uma sugestão perfeita para 

os aniversários dos mais novos.
Cantar os parabéns à janela, à porta, ao portão e na rua!

Incluir uma música preferida e dançar. Uma animação com muita cor e alegria! 
E ainda a opção de entrega de Balões de Hélio! 

Usufrua de um desconto de 12,50%! Pague somente 35€ (pvp 40,00€).

Há ainda a possibilidade de um programa de animação infantil online, via zoom, com a
duração de 40 minutos. Usufrua do desconto de 20% pagando apenas 20,00€
(pvp 25,00€).

Em programas de Animação Presencial, em compras de igual valor ou superior a 75€ (IVA
não incluído), usufrua de um desconto de 10%. Consulte os seguintes templates.

#Fiquealerta #Estamosjuntos

O seu Clube vem convidá-lo a conhecer a Equipa Gema, uma nova parceira do Clube!

BENEFÍCIOS Parabéns à Janela!!!
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Gymno Party!

#Fiquealerta #Estamosjuntos

BENEFÍCIOS Parabéns à Janela!!!

Uma festa cheia de energia, com jogos e atividades gímnicas: mini trampolim, 
hulla hups, sapatos da lua, cordas, fitas, e ainda com: lindas pinturas faciais ou 
tatuagens de glitter e cor, modelagem de balões e muita música.

Até 15 Crianças | 1 Animador | Valor: 76,50€ (pvp 85€)

Até 25 Crianças | 2 Animadores | Valor: 144€ (pvp 160€)

Festas dos Super Heróis!

Um programa super divertido para todos os fãs de Super Heróis:
Pinturas faciais lindas e coloridas, atelier de máscaras de super heróis e 
modelagem de balões.

Até 25 Crianças | 2 horas | 2 Animadores | Valor: 144€ (pvp 160€)

Disco Fun!
Criação de ambiente de discoteca com: bola de espelhos, luz negra, strob, luz 
de cores rotativa, lcd, equipamento de som e microfones, muita música, 
karaoke, coreografias, sessão fotográfica e desfile com acessórios divertidos 
(plumas, óculos, chapéus, etc.), penteados coloridos, pinturas faciais 
fluorescentes e tatuagens de brilho.

Até 25 Crianças | 2 horas | 2 Animadores  | Valor: 180€ (pvp 200€)

Idades recomendadas Disco fun: dos 4 aos 94 anos.

Atelier de Culinária onde as crianças são convidadas a fazer o seu lanche: 
sanduíches divertidas, sumos naturais e decoração de bolachas ou queques 
(lanche incluído). 
Divertidos jogos relacionados com a temática alimentar e culinária. 
Pinturas faciais e modelagem de balões.

Até 25 Crianças | 2 Horas | 2 Animadores | Valor: 180€ (pvp 200 €)

Mini Chef !
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Quiz Party!

#Fiquealerta #Estamosjuntos

BENEFÍCIOS Parabéns à Janela!!!

Bubbles Fun!

Uma Aventura no  Circo!

Perguntas super divertidas e cheias de humor e ainda pinturas faciais, 
modelagem de balões, música, jogos e muita diversão!

Até 15 Crianças | 1 Animador | Valor: 76,50€ (pvp 85€)

Até 25 Crianças | 2 Animadores | Valor: 144€ (pvp 160€)

Bolas de Sabão Gigantes!!
Pinturas faciais, lindas e cheias de cor e modelagem de balões que se enchem 
com o sopro da imaginação para ganhar as mais diferentes formas!

Até 15 Crianças | 2h00 | 1 Animador | Valor: 81,00€ (pvp 90€)

Até 25 Crianças | 2h00 | 2 Animadores | Valor: 153,00€  (pvp 170€ )

Uma verdadeira aventura no circo. 

Jogos e atividades sob a temática circense, como hulla hoops, malabarismo com 
bolas, pratos chineses, mini trampolim, diablo’s e muito mais!
Pinturas faciais, escultura de balões e espetáculo de magia.

Até 25 Crianças | 2 Horas | 2 Animadores |Valor: 144€ (pvp 160€)
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A Festa das Estrelas !

#Fiquealerta #Estamosjuntos

BENEFÍCIOS Parabéns à Janela!!!

Pequena apresentação teatral, jogos e atividades de grupo onde as crianças se 
transformam em pequenos detetives em busca da solução de um mistério!

Diplomas e prémio para o aniversariante e ainda pinturas faciais e modelagem de 
balões.

Até 25 Crianças | 2 Horas | 2 Animadores | Valor: 144€ (pvp 160€)

Academia dos Detetives!

Festa cheia de ritmo e cor! 

Com jogos tradicionais e brincadeiras super divertidas com música e coreografias. 
Pinturas faciais, penteados divertidos, escultura de balões e, ainda, acessórios 
divertidos e mini sessão fotográfica com envio das fotos. 

Até 25 Crianças | 2 Horas | 2 Animadores | Valor: 135 € (pvp150€ )

Maravilhoso mundo dos fantoches onde a imaginação é infinita. 

Pinturas faciais, modelagem de balões e divertida peça de teatro de fantoches 
(diversas histórias à tua escolha).

Inclui ainda um criativo atelier de fantoches com reutilização de materiais 
(consoante o número de crianças).

Até 25 Crianças | 2 Horas | 2 Animadores |Valor: 144€ (pvp 160€)

Olívia no Mundo dos Fantoches !

Aceda aqui: 

https://www.facebook.com/equipagemaEventos/

http://equipagema.com/?fbclid=IwAR1Otl5Iyobwmbyo-5YhWnHZhbxo2f0sdzBPrlgL57smnrRtyShvyUSVNck

Esteja  sempre  atento à página de facebook e não perca as novidades imperdíveis 
como atividades e histórias!
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