


A VerdeRosa na Caixa é uma proposta de 
locação de decoração recebida na sua casa 
em caixa. A ideia é que a família faça parte 
da construção da festa.

O que 
fazemos



A VerdeRosa é feitas de pessoas que  
sonham com aquelas festa que deixam  
saudade.  
 
Criada por Cynthia Arcangelo, mãe de dois 
meninos, designer, artista plástica e arte 
educadora e de uma família festeira, inicou 
no ramo de festa com recreações afetivas, 
que tenha a criança aniversariante como 
protagonista do da caminhada. 
 
São 07 anos brincando e criando brincadeiras 
e, agora quer abraçar a locação de decoração.  
 
Somos pessoas que sonham para que sua 
festa seja lembrada com afeto, no coração  
e nos albuns de fotos.

Acreditamos que as lembranças são construidas a partir de  
experiências reais e são traçadas por momentos que de fato  
diferem na nossa caminhada. 

A comemoração da data do aniversário não só mostra a  
passagem de tempo e crescimento da criança, mas também  
trás o sentimento de pertencimento e protagonismo, quando 
suas escolhas são levadas em conta.

e acreditamos
Nós 
somos...



Na caixa é levado até você itens para  
compor a festa, previamente combinada entre nós. 
Oferecemos 3 tipos de caixas:  
 

com 10 itens,  
com 15 itens 
e com 25 itens.  
 
E sempre na mesa, independente do tamanho da 
caixa, há sempre um mimo que fica para a criança 
de presente.

Na caixa



O que são 
esse itens?

verá um exemplo
na próxima página

Cada tema tem seus itens específicos.  

Porém, precisamos criar um método para cada caixa e, 
foi: 
 
Apesar de todas as mesas conterem algum item que 
fique de presente para o aniverisante, e tenha suportes 
para doces, toalhas, bolos e personagens/itens do tema, 
a mesa de 25 itens é mais personalizada (itens feitos  
somente para você) e mais completa que a de 15 itens e, 
que por sua vez mais personalizada e completa que  
a de 10 itens. 
 
Mesmo pensando em suportes, toalhas, personagens, 
etc para as caixas, acreditamos que deva ir na caixa  
aquilo que faz sentido para a família. Então, dentro do 
tamanho da caixa e dos itens que faz parte dela, adap-
tamos, dentro das possibilidades, para que a decoração 
faça sentido para vocês e, principalmente para a criança.



Exemplo de uma festa  
em cada tamanho de caixa  
Colocamos números em cada item da foto ao lado. Itens até 
numero 10, irão na caixa de 10 itens; do 15 ao 25, na caixa 
de 15 itens.
1) Toalha 
2) Vaso  
3) Vaso  
4) Suporte para doce  
5) Arranjo de flores vivas 
6) Top de Bolo personagem 
7) Boleira
8) Suporte de madeira tronco 
9) 10 tops de doce adesivo do tema de presente 
10) Quadro tema  
 
11) urso com chapéu 
12) leão com chapéu 
13) guepardo com chapéu 
14) rinoceronte com chapéu 
15) elefante com chapéu 
 
16) Topo de bolo com nome 
17) Suporte de doce (ao todo dois)  
18) Pedras naturais 
19) Bolo fake 
20) Mascaras de feltro painel (tema) 
21) Poster painel personalizado (tema) 
22) Quadro painel (tema)
23) Bandeirola 
24) Balão em gás hélio 
25) Guirlanda Painel  (não consta na foto, pois a família escolheu a piñata) 
 
* piñata é item opcional e a parte da caixa
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Lembrando que esses itens foram acordados com a família, 
ou seja, no seu tema, os itens podem ser diferente.



Pensamos em itens avulsos à caixa, como: piñatas,  
caixa de brincadeiras (nesse momento de pandemia),  
itens interativo para mesa (exemplo: brinquedos de  
papelão ou mesa de luz), luzes coloridas, etc. 

E sempre na mesa, independente do tamanho da caixa,  
há sempre um mimo que fica para a criança de presente.

itens 
avulsos



já imaginou uma piñata  
para chá de revelação?

E um ensaio de 1 ano cheio 
de estilo, em casa mesmo?



Seguimos a linha minimalista, autorais 
e afetiva. O quer dizer que na nossa  
decoração vão poucos elementos,  
priorizando aquilo que é essencial para 
a representação do tema escolhido 
(com ou sem personagem).  
 
Nessa escolha ainda escolhemos  
trabalhar com itens de papel, tecido, 
fios, peças artesanais, madeira, flores 
vivas, porcelana e pouco plástico. 
 
Ao final, uma mesa pensado com  
cuidado e carinho, onde independente 
da caixa escolhida sua decoração será 
cheia de detalhes e carinho em cada 
item contida nela. 
 

Nosso  
estilo





Aqui não há propostas fixas, porque não pessoas 
iguais. Não há projetos fixos, porque criança é  
movimento contínuo e sinestésico. Não há nada 
aqui que não possa mudar, porque aqui queremos 
ser água.

A VerdeRosa vem propor o crescimentos de  
pais e filhos juntos, porque um não existe sem o 
outro. Propomos um brincar livre com experiências 
reais, estéticas e potentes, porque devemos ser 
livres para ser hoje e outro amanhã. Propomos  
um olhar atento, porque ao olhar o outro nos  
enxergamos e nos curamos. Propomos respeito  
de espaço e tempo, porque só no respeito pode-
mos ser felizes. 

 

O mais
importante



PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
 
Cynthia Martins Arcangelo de Andrade 

Designer, arte-educadora e criadora dos projetos 
Oficinas Verderosa e Dasmuamba. Desenvolve e 
ministra treinamentos, vivências e palestras para 
fim de aproximar crianças e adultos da natureza e 
da arte livre. 
 
PROjEtOS jÁ REALIzAdOS: 
• Construção de projetos e vivência em arte livre 
para família com o projeto DasMuamba; 
• Ações de arte livre no CEU Tiquatira com alunos 
de EMEI e EMEF instituídas no mesmo polo,  
em 2014; 
• Ações com o projeto “Repertório Materno” , em 
2014. 
• Participação na Semana do Brincar de 2015 no 
Parque Piqueri, com atividades brincantes para o  
público presente; 
• Workshops com vivências na “Semana do Brincar”  
de 2016, no Piqueri e Casa da Borboleta; 
• Organização do “Dia da Família” com Oficina e 
peça  
teatral coletiva com alunos da EMEI Quintino Bocai-
uva, em 2017; 
• Grupo de discussão no Museu da Casa Brasileira, 
em 2017, sobre “Criança e Natureza”. 
 
Na Rede Sesc 
• Vivência “Gesto e Movimentos - Pintura livre” 
para bebês de 06 a 36 meses no SESC Osasco, em 

Março/2018. 
•  Oficina “Massinha Artesanal e Exploração de macarrão 
colorido”, no Sesc Santo André com o projeto “Gerando 
Saúde na Maternidade”, em Fevereiro de 2019;
•  Oficina “Mão na massa: brincando com 03 texturas”, 
no Sesc Santo André, em Fevereiro de 2019;
•  Vivência Sensorial “Circuito sensorial Cromático”, no 
Sesc Santo André, em Julho de 2019;
•  Oficina “Brinquedos Sensoriais”, no Sesc Santo André, 
em Julho de 2019; 
•  Oficina “Pintura de Comer: Tintas naturais para 
bebês”, no Sesc Pinheiros, em Outubro de 2019, no Pro-
jeto Experimenta;
•  Oficina “Massinha Artesanal e Exploração de macarrão 
colorido”, no Sesc Pinheiros, em Novembro de 2019, no 
Projeto Experimenta. 
•  Oficina “Massinha Artesanal e Exploração de macarrão 
colorido”, no Sesc Santo Amaro, em Fevereiro de 2020;
 
 
No Carnaval e Movimento Social 
A frente do Bloco Infantil Samba Tetê que faz  ponta final 
do Projeto Social Movimento VerdeRosa, que através de 
aula de percusão para crianças vulneráveis , capacita e 
forma uma bateria infato-juvenil do bloco.
 
Em Moçambique 
Elaboração e execução de uma brinquedoteca afetiva 
para a escola “Sol do Amor”, em Monéia, Moçambique 
em Outubro de 2019.  
Foi realizado um aorientação pedagógica aos professores 
que assumiriam a frente do escola social que ali surgia.


