
Festas de aniversário

Planejamento:
Para garantir o sucesso e a diversão na sua festa, o segredo é planejar com antecedência! 
Usando algumas dicas dos pôneis você vai conseguir aproveitar a sua festa tanto quanto o 

convidado de honra. Dê uma olhada no Kit de festas para baixar convites para imprimir, uma 
lista para organizar a festa, algumas decorações e atividades divertidas para as crianças!

3 a 4 semanas antes da sua festa
Comece a pensar no básico como data, hora e um tema.

2 a 3 semanas antes da sua festa
Baixe os convites My Little Pony do Kit para Festas e envie para os seus 
convidados. Você pode encontrar outras opções de convite, como por exemplo 
convites eletrônicos, aqui:  https://www.punchbowl.com/
invitations/category/my-little-pony

1 semana antes da sua festa
Faça suas encomendas e comece a preparar as comidas e bebidas para o grande 
dia. Se você estiver procurando kits de decoração de bolos My Little Pony você 
poderá encontrar alguns aqui:  https://www.decopac.com/items_1-436__My-
Little-Pony.html

Você pode encontrar forminhas de cupcake, confeitos, docinhos e outras 
acessórios para decorar bolos aqui: http://www.partycity.com/product/my
+little+pony+cake+supplies.do?from=Search&navSet=my%20little 
20pony&bypass_redirect=1

2 a 3 dias antes da sua festa
Prepare os últimos detalhes e confirme a lista de convidados.
Precisa de acessórios, balões, brindes, pinhatas, decorações, faixas e outras coisas para sua festa? Encontre tudo 
isso aqui: http://www.partycity.com/search.do?query=my+little+pony

1 dia antes da sua festa
Decore o bolo e as áreas internas da festa... a hora está chegando!

Dia da Festa!
Termine de preparar as comidas e decorações. Não esqueça as lembrancinhas! E tire muitas fotos.

Depois da Festa
Não se esqueça de agradecer a presença e participação de seus amigos. Dê uma olhada nos cartões de 
agradecimento do Kit de Festas.
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Decorar:
Usar um tema ou um esquema de cores ajuda a 
criar um clima festivo.  

• Decorações de mesa My Little Pony
• Baixe decorações de pôneis
• Para mais decorações de festa MLP clique aqui 

Receitas:
Suquinhos e outras bebidinhas aumentam a diversão! Use as 
ideias divertidas e deliciosas do nosso Kit de Festas ou use a 
sua criatividade e adapte suas receitas favoritas!   

Brincadeiras e Atividades:
Programe-se para ter tempo para atividades externas e internas!

Tem um pônei nas minhas costas
Separe os convidados em duplas (ou trios) e cole a imagem de um dos personagens de MY LITTLE PONY nas 
costas de cada criança. Cada criança tem que tentar adivinhar qual pônei está colado nas suas próprias costas. 
Para isso eles devem fazer perguntas aos seus parceiros que só podem ser respondidas com “sim” ou “não”. Por 
exemplo: “Eu sou cor de rosa?”, “Eu posso voar?” ou “Eu tenho um chifre?”

Revezamento passo a passo 
Antes da festa, pegue folhas de papelão e corte quatro corações grandes (ou escolha outra forma relacionada a 
MY LITTLE PONY, como balões!). Na festa, divida seus convidados em duas fileiras iguais e dê dois corações para 
a primeira pessoa de cada fileira. Os corações serão ladrilhos móveis para uma trilha que as crianças utilizarão 
para atravessar a sala, dar uma volta na cadeira e voltar para sua fila. O jogo começa com a primeira criança de 
cada fila colocando o coração no chão e indo para cima dele. Depois, a criança deve pegar o outro coração e 
posicionar na frente do primeiro e ir para cima dele. Em seguida, a criança pega o primeiro coração e o recoloca 
no chão à frente do outro, e assim sucessivamente até completar todo o percurso. Quando completar o 
percurso a criança entrega os corações para a próxima criança da fila. O time cujos jogadores completarem o 
percurso primeiro, vence!
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Caça ao bolo de aniversário
Crianças adoram brincar de caça ao tesouro! 
Que tal, no dia do seu filho, criar uma caça ao 
tesouro especial, na qual o tesouro é o bolo! 
Você vai precisar da ajuda de alguns 
familiares, vizinhos ou amigos. Deixe as 
crianças formarem times e dê pistas para que 
encontrem algumas lembrancinhas. Dê uma 
sacolinha para cada criança colocar as 
lembrancinhas que encontrar e certifique-se 
de que cada uma tenha pelo menos uma 
lembrancinha para que ninguém se sinta 
excluído. As pistas e as lembrancinhas devem 
ajudar as crianças a descobrirem onde está o 
bolo. Nós recomendamos deixar o bolo nas 
proximidades e sob a supervisão de um 
adulto. Crianças animadas correndo pela casa 
com um bolo pode acabar em bagunça! O 
primeiro time a encontrar o bolo pode 
comer primeiro!

Corrida de balão sem mão
Separe as crianças em duas filas. A primeira criança de cada fila deve segurar um balão entre os joelhos. 
Quando a brincadeira começa, a primeira criança vira para ficar de frente para a próxima criança da fila. A 
segunda criança pega o balão com os joelhos e vira para passar para a próxima criança, e assim 
sucessivamente. Se o balão cair, o time precisa recomeçar. O primeiro time que conseguir passar o balão 
até o fim da fila será o vencedor!




