TABELA PREÇOS FESTAS I NFANTIS 2018

Desde 1998 a animar a sua Festa
Telemóvel: 93 477 00 00
E-mail: info@missaopossivel.com
FACEBOOK: www.facebook.com/missaopossivel
INSTAGRAM: misspossivel

PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO

01A – PINTURA FACIAL E MODELAGEM
DE BALÕES
Uma animadora caraterizada com Pintura Facial e
Modelagem de Balões (opcional, poderá ser só
pintura facial no caso de serem muitas crianças).
Duração: 2h00 - Até 15 crianças - Valor: € 125

01C - MASCOTE PANDA OU MICKEY
Um animador caracterizado de Panda, Mickey ou Minnie cor de rosa, para
receber as crianças ou cantar os Parabéns e tirar muitas fotos. Duração: 30
minutos / 1 mascote - Preço 100 €

03 - FESTA OPÇÃO A
Animação com Fantoches + Pinturas Faciais + Modelagem de balões + Jogos
com música, adaptados às idades das crianças.
Duração: 2 horas / 2 animadoras caraterizadas - Preço: 175€ / cada hora
extra acresce 40 € - Oferta Disparo Confettis. Aconselhável dos 3 aos 6 anos.

04 - FESTA DAS FADAS OU UNICÓRNIOS
Jogos com música + Caça Tesouro da Sininho OU Tatuagens+ Pintura Facial +
Modelagem de balões.
Duração: 2 horas / 2 animadoras Fadas. Até 20 crianças. Preço: 175 € / cada
hora extra acresce 40 € - Oferta Disparo Confettis. Aconselhável dos 4 aos 8
anos – Animadoras caraterizadas de Fadas ou com Fatos coloridos

05 - OPÇÃO DESPORTIVA
Tiro com Arco + Jogos Tradicionais + Estafetas e Gincanas + Pintura Facial e
Modelagem de Balões. Possibilidade de incluir Caça ao Tesouro alusiva ao
tema à escolha do aniversariante. Animadoras vão vestidas forma desportiva
com t-shirt da Missão Possível. Até 20 crianças.
Duração: 2 horas / 2 animadoras - Preço: 175 € / cada hora extra acresce 40€
- Oferta Disparo Confettis. Aconselhável dos 5 aos 11 anos

02 - ATELIÊ PINTURA TSHIRTS OU PINTURA EM AZULEJO
Cada criança pinta a sua t-shirt ou um azulejo especial de 15x15cm, sendo
uma recordação da festa + Jogos + Pintura Facial + Modelagem balões.
Duração: 2 horas / 2 animadoras. Até 20 crianças.
Preço: 175€ + 2,50 € cada t-shirt ou azulejo (para crianças + 6 anos) / cada
hora extra acresce € 40 - Oferta Disparo Confettis. Aconselhável dos 5 aos 11
anos.

06 - FESTA DOS PIRATAS

09 - FESTA DO FUTEBOL

Jogos Tradicionais e Jogos com música + Caça ao Tesouro Piratas (ou outra à
escolha) + Pintura Facial + Modelagem de Balões.
Duração: 2 horas / 2 animadoras caraterizadas de Piratas. Preço: 175€ / cada
hora extra acresce 40 € - Oferta Disparo Confettis. Aconselhável dos 5 aos 10
anos. Até 20 crianças.
Opcional – pala de pirata – 0.80€ cada ou lenço de tecido – 3€ cada

Festa com Jogo de Futebol + Jogos tradicionais + Pintura Facial e Tatuagens
com purpurinas+ Modelagem de Balões. Levamos balizas e coletes para
todos! Este programa permite fazer uma animação inicial com os jogos, com
todos, e depois podemos dividir o grupo com os rapazes a jogar futebol e as
meninas com tatuagens e pintura facial para quem quiser. Até 20 crianças.
Duração: 2 horas / 2 animadoras - Preço: 175€ / cada hora extra + 40 €Oferta Disparo Confettis. Aconselhável dos 5 aos 12 anos

10 - MEGA FESTA MISSÃO POSSÍVEL

07 - ROSA CHOQUE
Uma Festa muito louca para meninas e rapazes! Animação com duas ou três
coreografias, Jogos com música, Penteados e Pintura de Cabelos para todos +
Pinturas Faciais. Oferta Disparo Confettis. Aconselhável dos 5 aos 12 anos
Duração: 2 horas / 2 animadoras (até 10 crianças) – Preço: 175 €
Duração: 3 horas / 2 animadoras (de 11 a 25 crianças) – Preço: 215 €
Nota: podemos adicionar ao programa os tererés ou pintura de unhas com
aplicação de stickers, em substituição de uma atividade, ou adicionando mais
uma animadora (acresce a um programa de 2 horas + €75, acresce a um
programa de 3 horas + €85).

Jogos com música + Caracterização de todas as crianças (adereços, chapéus,
óculos, etc.), seguida de um desfile dos dois grupos + Pintura Facial e Pintura
de Cabelos ou Tatuagens temporárias com purpurinas +
FOTOS INSTANTÂNEAS POLAROID - tiradas a todas as crianças e impressas
no momento.
Duração: 2 h / 2 animadoras (até 12 crianças) – Preço: 195€ + 2€ /cada FOTO
Duração: 3 h / 2 animadoras (de 13 a 25 crianças) – Preço: 235€ + 2€/ cada
Oferta Disparo Confettis. Aconselhável dos 5 aos 12 anos

08 - OPÇÃO MÁGICA
Animação com Magia Infantil (cerca de 20 minutos feito pelas animadoras) +
Pinturas Faciais + Modelagem de balões + Jogos com música adaptados às
idades. Até 20 crianças.
Duração: 2 horas / 2 animadoras - Preço: 175 € / cada hora extra + 40 € Oferta Disparo Confettis. Aconselhável dos 4 aos 9 anos
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11 - BANCADA INFANTIL MISSÃO POSSÍVEL
Para Animações de Festas com crianças pequenas, ou animações de
almoços familiares, casamentos ou batizados. Duas animadoras que
fazem jogos com as crianças, pintura facial, modelagem de balões, e
podem dar apoio na refeição.
Montagem de 2 mesinhas pequenas + 10 cadeirinhas com desenhos
para colorir + legos.
Quanto maior for o nr de horas de animação, mas atividades se
poderão adicionar.
Duração: 2 horas – Duas animadoras – € 175
Cada hora extra €40. Nr máximo horas: 6
Acrescendo Piscina de Bolas (1,90mt diâmetro) + 50 €

14- FESTA HAVAIANAS
Duas animadoras caraterizadas de Havaianas, com: jogos dinâmicos, danças,
jogo do limbo, tererés, pintura cabelos, muita música e pintura facial. Até 20
crianças. Duração: 2 horas – Valor: € 175
Extra opcional – colares havaianos para todos - acresce € 1,25 cada colar
Oferta disparo confettis.
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ESPETÁCULOS PALHAÇOS E MAGIA
MÁGICO FILIPE RIBEIRO

PALHAÇO BATATOLAS

Espetáculo de Magia Infantil, cheio de cor, números divertidos e
interação com o publico.

Espetáculo Magia com muitas brincadeiras e palhaçadas.
Batatolas é o Palhaço do Coliseu que todas as crianças
conhecem! Modelagem de balões e Jogos. Duração Aproximada:
2 horas.
•

Preço: € 200

•

Caso pretenda Pintura Facial acresce 50 €

Duração aproximada: 45 minutos. Preço: € 175

MÁGICO DI FALCO
Espetáculo de Magia para todas as idades, contando
sempre com a participação do público. O
aniversariante é a grande estrela da festa.
Modelagem de balões no final. Duração
aproximada:1 hora. Preço:200 €

MÁGICO DAVID MARTIN
OPÇÃO 1 - Espetáculo de Magia Infantil (45 minutos), seguido de
Modelagem de balões. Números de magia falados e musicais,
sempre com a participação de algumas crianças. Um interveniente.
Duração: aproximada: 1 hora. Preço: € 175
OPÇÃO 2 - Espetáculo de Magia Infantil (1 hora), seguido de
Modelagem de balões. Inclui número com duas pombinhas e um
coelhinho branco. O próprio aniversariante será um Mágico no espetáculo.
Duração: 1h30, com 2 intervenientes. Preço: € 225

MAGIC CLOWN
Espetáculo de Magia cómica com mímica, com números
surpreendentes, onde tudo pode acontecer, com muitos sketchs
cómicos. O espetáculo tem uma banda sonora que o acompanha,
sempre com muita interação com os convidados. Termina com
modelagem de balões para todos. Aconselhável para mais de 7
anos. Duração aproximada: 45 minutos + 15 minutos com
modelagem de balões. Preço: a orçamentar caso a caso
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DECORAÇÃO COM BALÕES

01 - BALÕES COM HÉLIO

03 - COLUNAS COM BALÕES
Duas colunas feito com balões cheios com ar, cores opacas - € 120
Duas colunas com balões cheios com ar e com balão de foil com estrela
ou personagem no topo - €130
Duas colunas com balões cheios com ar e com balão de foil NÚMERO ou
LETRA no topo - €140

Balões de látex cheios com hélio (cores opacas, lisos) à escolha do
cliente, com 29 cm diâmetro, e fitas caídas. Enchimento com hélio e
colocação de fitas - 30 balões (mínimo) - €45/ 100 baloes: €135
Balões impressos com bolas brancas ou com brilho, acresce 10%
orçamento

02 - ARCO COM BALÕES COM AR OU COM HÉLIO
02A – CENTROS DE MESA OU CHÃO - BALÕES HÉLIO
Dez centros de chão ou de mesa, com 90 balões látex cheios a hélio + 10 balões
foil 45 cm (estrelas, corações ou balões temáticos disney, hello kitty,
etc) €150
PODE ADICIONAR A ESTE ITEM
Cada balão de látex com hélio + € 0,90
Um arco feito com balões cheios com ar, cores opacas (arco com
máximo
200 balões) – € 120 / Um arco com balões link, feito com hélio € 130

Balão Foil Nr OU Letra (azul, prata, rosa ouro, rosa, dourado) com
cerca 86 cm altura cheio com hélio e fitas + 1 peso + € 10

05 - DECORAÇÃO TEMÁTICA PERSONALIZADA
•

•

•

Um arco com balões (máx 2mt
largura por 2 mt altura)+ 2
conjuntos 10 baloes com helio

•
•
•

Poster com imagem à escolha
com aproximadamente 90 cm x
1.10mt com imagem à escolha e
nome do aniversariante

20 Garrafas água personalizadas 25 ml com rótulo personalizado
acresce €20
20 chupas pequenos personalizados com rotulo com base em esferovite
acresce € 30
20 Tubinhos com smarties dentro + boneco - € 40 + IVA
20 caixas acrílicas quadradas decoradas com gomas dentro - €50

07 – PAREDE COM BALÕES

•

+ aluguer 1 saia mesa em tule+ 1 toalhas tecido brancas lisas

•

Balão foil com nr + 1 peso, cheio com hélio

•

Bandeirolas impressas com texto “Parabéns”

Parede feita com balões cheios com ar, com
nome aniversariante, ou só com cor.
Dimensão: 2 mt altura x 3mt comprimento,
Valor: € 140

Valor: € 175

05B – EXTRAS QUE PODE ADICIONAR:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adicionando Bandeirolas Impressas com nome aniversariante – cada
letra €1
Adicionando 2 colunas de balões cheios com ar, com balão de látex no
topo acresce €50
Adicionando 2 colunas extra c/ balão de foil no topo acresce € 65
Adicionando 100 balões com hélio acresce € 90
Adicionado 10 pompons de papel de seda - acresce € 40
Adicionado Balão foil com NR (86 cm altura) – acresce € 10
Adicionado figura recortada com 1,50mt altura – acresce € 75 (figura fica
para o cliente)
20 Bolinhas sabão rótulo personalizado - acresce € 25

NOTA: PARA A MONTAGEM DE QUALQUER DECORAÇÃO, O CLIENTE
TEM QUE GARANTIR QUE O ESPAÇO SE ENCONTRA LIMPO E ARRUMADO, DE FORMA A GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRABALHO EM
CONDIÇÕES - NÃO FAZEMOS ARRUMAÇÃO DAS SALAS PARA MONTAGEM DA DECORAÇÃO.
DESMONTAGENS: NÃO FAZEMOS LIMPEZAS NEM REUTILIZAMOS OS
BALÕES, SENDO APENAS RETIRADO O NOSSO MATERIAL NO FINAL DA
FESTA
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CONDIÇÕES GERAIS DOS NOSSOS SERVIÇOS

•

•

Todas as nossas propostas estão sujeitas a confirmação de disponibilidade dos serviços e artistas propostos.

•

A caracterização das animadoras está incluída nos pacotes e não acresce de qualquer valor.

•

A escolher: Elena de Avalor, Fato colorido Unicórnios, Darth Vader rapaz e Darth Vader menina (vestido preto), Bobba fet vestido (Star Wars), Elsa e
Anna (Frozen), Bonecas, Palhaço Pintinhas colorido, Mulher Aranha, Homem- Aranha, Batman, Bat-girl, Ninjas, Super-Homem, Branca de Neve,
Cinderela, Aurora, Bela, Minnie, Mickey, Pateta, Mickey Aprendiz Feiticeiro, Winnie the Pooh, Índias, Cow-girls, Piratas, Corredoras de Automóveis,
Sininho, Peter Pan, Capitão Gancho, Fadas, Havaianas, Bruxinhas, Princesa das neves, Princesa Medieval, Sevilhana, Cavaleiro Medieval, Se houver
alguma que pretenda adaptar, basta indicar-nos para vermos as possibilidades.

•

Para confirmação da sua reserva, é sempre necessário que nos envie um e-mail de confirmação com os dados da festa, respondemos sempre a confirmar a
receção do mesmo, no prazo máximo de 24 horas (expecto fins-de-semana).

•

Os valores mencionados estão sujeitos ao IVA de 23%

•

Os nossos programas são desenvolvidos para grupos com uma média de 2 animadoras para 20 crianças, as exceções estão devidamente indicadas, no caso de
o nr de crianças presentes na festa ser superior ao mencionado, o cliente deverá ter isso em consideração, tendo em conta as atividades a realizar.

•

Todos os nossos animadores são pessoas experientes com crianças e com formação adequada.

•

Todos os programas serão adaptados ao espaço existente, podendo inviabilizar a execução de algumas atividades, caso o espaço não o permita, sendo essas
atividades substituídas por outras, no local.

•

É necessário um local limpo, onde as animadoras se possam caracterizar e deixar os seus bens em segurança.

•

Esta tabela refere-se a festas de aniversário infantis particulares, para outro tipo de eventos, queira por favor consultar-nos.

•

Em todas os serviços, caso os mesmos se situem fora de Lisboa, acresce valor para deslocações (35 cêntimos /Km ida e volta).

•

É expressamente proibida a cópia dos textos ou imagens inseridas neste folheto, sendo as mesmas propriedade de Missão Possível, Lda.

•

É necessário pagamento de sinal no valor de 30%, sendo o restante pago no final da festa, de preferência em numerário. Em caso de cancelamento, o valor do
sinal não é devolvido.

•

Ao contratar-nos, o cliente autoriza a distribuição de publicidade da Missão Possível nas suas festas.

•

Não utilizamos fotografias com imagens nítidas de crianças, sem autorização dos pais, pelo que caso pretenda ver mais fotos das nossas festas, queira por favor
contactar-nos, ou consultar o nosso Facebook.

Para esclarecimento de qualquer dúvida, queira por favor contactar-nos para: info@missaopossivel.com ou 934 770 000.

MISSÃO POSSÍVEL - DESDE 1998 A ANIMAR A SUA FESTA!
CONTACTE-NOS TAMBÉM PARA EVENTOS DE EMPRESA
MARQUE JÁ A SUA FESTA!!! 93 477 00 00
SIGA-NOS NO FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/MISSAOPOSSIVEL

