
 
 
 
O Estúdio 5 é o local ideal para tornar a sua Festa de Aniversário num dia fantástico e inesquecível, os miúdos 
adoram! 
 
As Festas de Aniversário no Estúdio 5 são sempre Privadas (exclusivas), pois acreditamos que cada aniversariante é 
único e especial e merece todo o nosso carinho. 
 

 
As Festas no Estúdio 5 têm a duração de 2h30m e incluem sempre:  
 

• O espaço em privado durante 2h30m 

• Sala de lanche disponível para as crianças poderem comer e beber durante as 2h30m da festa  

• Animadores dedicados que durante toda a festa interagem de forma activa com as crianças 

• Insuflável gigante com escorrega, obstáculos e bolas 

• Área de jogos e lazer 

• Área para jogar futebol 

• Discoteca 

• Decoração temática á escolha (só tem de escolher o tema que deseja na nossa lista de temas disponíveis) 

• Convite temático personalizado em formato digital 

• e ainda: no Estúdio 5 todos os adultos (pais, amigos e familiares) podem estar presentes durante toda a festa, 

se assim o desejarem, sendo possível contratar extra reforço de lanche para os adultos, ou os pais levarem o 

extra lanche de casa (lotação máxima de adultos aconselhada sem monitor extra: 30 adultos) 

• Por uma questão de segurança das crianças presentes, no caso de se prever a presença acima de 30 adultos 

será cobrado 30€ por monitor extra. Acima de 50 adultos é obrigatório 2 monitores extra. 

• Oferta da entrada para crianças de colo com menos de 1 ano. 

• O Estúdio 5 dispõe ainda de fraldário e WC's preparados para crianças, adultos e pessoas com mobilidade 

reduzida 

 

 
No ESTÚDIO 5, alargamos ao máximo o intervalo de tempo entre cada Festa de Aniversário. As horas de entrada e 

saída das Festas são desfasadas, para permitir maior conforto e segurança. 

 

No fim de semana temos disponíveis 3 horários: 

• Manhã: 10h/12h30 

• Tarde:   15h/17h30 

• Noite:    19h/21h30 ou 19h30/22h 

 

Durante a semana as Festas podem ser em qualquer horário a combinar entre os pais e o ESTÚDIO 5. 

  



 
TABELA DE PREÇOS 2017 
 

 

FESTA “KIDS” 
 

As nossas “Festas Kids” têm a duração de 2h30m e decorrem da seguinte forma: 

 

• A Festa começa com tempo livre para as crianças brincarem, saltarem, pularem e se divertirem no 

insuflável e na área de jogos e futebol 

• A seguir paramos para cantar os parabéns e comer uma fatia de bolo de aniversário 

• Depois a/o Aniversariante vai sentar-se no trono e ter o seu momento especial: ser a Rainha/o Rei da 

Festa, e abrir as prendas que vão ser entregues em mão pelos amigos 

• Acabamos em grande Festa com a Discoteca 

 
Nota: Estes tempos são sempre ajustados á dinâmica do grupo. 
 
 
 
 

LANCHE ESTÚDIO 5  

Sandes de queijo 

Sandes de fiambre 

Batatas fritas 

Pipocas 

Gomas 

Rebuçados 

Gelatinas 

Água 

Sumo de Laranja 

Ice-T 

LANCHE EXTRA 
(PARA CRIANÇAS E ADULTOS) 

Mini salgados: 

• 50 unid (10/15 adultos) 25€ 

• 100 unid (25/30 adultos) 50€ 
Pode escolher dos seguintes: 

Rissóis de camarão 

Croquete de carne 

Pastel de bacalhau 

Folhado de salsicha 

Folhado misto 

Empada de galinha 

Quiche (mini) 

Quiche (fiambre e queijo) 15€ 

Quiche (bacon, espinafre e cogumelos) 15€ 

 
 

 

FESTA “KIDS” 
 

SEM LANCHE  

(*) 

FESTA “KIDS” 
 

COM LANCHE 

+ 

OFERTA BOLO ANIVERSÁRIO 

Valor por criança: 
15€ 18€ 

Número mínimo de 

crianças: 
15 

 

 

(*)Nota: Nas Festas sem lanche podem ser os pais a levar o lanche de casa e tratar de toda a parte de 

catering. 

 
Os valores indicados não incluem IVA 

 
 
  



 
 
 

 

FESTA “TEEN” 
 

As nossas Festas “Teen”, para os pré-adolescentes e adolescentes, têm a duração de 2h30m e decorrem da 
seguinte forma: 
 

• A Festa começa com tempo livre para conviver e brincar 

• Pausa para jantar (opcional) 

• A seguir paramos para cantar os parabéns e comer uma fatia do bolo de aniversário 

• Acabamos em grande Festa com a Discoteca 

 
Nota: Esta Festa é sempre ajustada á dinâmica do grupo e ao que os pais e aniversariante desejam. 
 

 

LANCHE ESTÚDIO 5 

Sandes de queijo e fiambre 

Batatas fritas 

Pipocas 

Gomas 

Rebuçados 

Gelatinas 

Água 

Sumo de Laranja 

Ice-T 

Coca-cola 

JANTAR ou ALMOÇO 

MINI PIZZAS 

Mini Pizzas 

Batatas-fritas 

Pipocas 

Sumo de Laranja 

Ice-T 

Coca-cola 

Água 

 

 

 

 

 
FESTA TEEN 

 

SEM LANCHE  

(*) 

FESTA TEEN 
 

COM LANCHE 

 

+ 

 
OFERTA BOLO 

ANIVERSÁRIO 

FESTA TEEN 
 

COM JANTAR 

 

+ 

 
OFERTA BOLO 

ANIVERSÁRIO 

FESTA TEEN 
 

COM LANCHE  

+ 

COM JANTAR 

+ 

OFERTA BOLO 

ANIVERSÁRIO 

  

Valor por 

criança: 
15€ 18€ 21€ 24€   

Número 

mínimo de 

crianças: 

15 
  

 

(*)Nota: Nas Festas sem lanche podem ser os pais a levar o lanche de casa e tratar de toda a parte de catering. 

 
Os valores indicados não incluem IVA 

 
 
 
 
 
  



 
 

 

EXTRAS 
 

• PINTURAS FACIAIS (É Opcional: Até 20 crianças: 30€/2h; Até 30 crianças: 60€/2h; Mais de 30 crianças: 90€/2h) 

• BOLO DE ANIVERSÁRIO EXTRA, a contar com os Adultos (15€/+1kg) 

• REFORÇO DE LANCHE PARA ADULTOS (sandes de queijo e fiambre, batatas-fritas, pipocas, gelatinas, água, Ice-

T e sumo de laranja: 3€/adulto) 

• SACOS DE LEMBRANÇAS (2€/cada) 

• BOLO DE ANIVERSÁRIO ARTISTICO “CAKE DESIGN” (sob orçamento e mediante disponibilidade) 

• MINIATURAS SALGADOS (croquetes de carne, rissóis de carne, rissóis de camarão, pasteis de bacalhau - sob 

orçamento) 

• BOLACHAS DE MANTEIGA CASEIRAS (12€/kg) 

• VISITA GUIADA Á “NIRVANA STUDIOS” (mediante disponibilidade) 

• NOVO TEMA DE DECORAÇÃO (30€ para iniciar processo criativo - valor restante fica por conta do Estúdio 5) 

• ALUGUER DO “ESTÚDIO 5” HORA EXTRA: 50€/hora (mediante disponibilidade) 

• MONITOR EXTRA (30€/monitor) 

• MONITOR HORA EXTRA (20€/hora cada monitor) 

• CAFÉ (50 cêntimos/cada) 

 

Os valores indicados não incluem IVA 

 
A decoração temática está incluída, só tem de escolher o tema que deseja na nossa lista de temas disponíveis que 

enviamos em anexo. 

 
Esperando ter ido de encontro ás suas questões, por favor não hesite em nos contactar, estamos ao dispor para 

qualquer dúvida ou questão, 

 
Com os nossos melhores cumprimentos, 
 

Susana Silva  

Party Manager  
 

 

 
 

 

Fazemos Magia Acontecer!  
 

m.  936 807 780  
 

e.  estudio5@estudio5.pt  
 

w.  www.estudio5.pt  
 

s.  Nirvana Studios - Oeiras - Estrada Militar, 66  
 

 

Segue-nos:   
  

www.facebook.com/studio5eventos 

mailto:estudio5@estudio5.pt
https://esig.ly/links/202641
http://www.facebook.com/studio5eventos
https://esig.ly/links/202577
https://esig.ly/links/202575

