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PARA CRIANÇAS DE 4 A 12 ANOS
ANIVERSÁRIOS, ESCOLAS E EMPRESAS
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SOBRE NÓS...

O Galpão do Circo é um espaço voltado ao
ensino, pesquisa e fomento das artes circenses.
Com uma experiência desde 1997 em atividades
relacionadas
ao
circo,
possui
atualmente
aproximadamente 300 alunos matriculados em
seus cursos para crianças, adolescentes, jovens e
adultos.

Colocar outra foto

Venha nos conhecer!
Turma de Artes Circenses Foto de Renata Celani
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PARA QUEM É ESTE EVENTO?

Voltado para crianças de 4 a 12 anos, o Aula-Festa é uma confraternização onde os convidados
podem se divertir livremente, de forma segura, em um circuito de aparelhos circenses montados
como brinquedos.
Atualmente, ele tem sido procurado para:
. Comemorações de festas de aniversário
. Excursão escolar
. Confraternização com amigos.

4
PARA QUEM É ESTE EVENTO?

O limite máximo é de 50 crianças. Para o cálculo do número máximo de crianças atendidas no
evento, levamos em consideração todos os convidados com idades entre 2 e 15 anos, pela
participação nas atividades e necessidade de atenção dos instrutores.
Caso o número de crianças no evento ultrapasse essa quantidade, será cobrado um excedente.
Não consideraremos, para efeito de cálculo, crianças abaixo de 2 anos de idade.

Limite por lei: A Aula-Festa pode atender até 80 (oitenta) pessoas, entre crianças e adultos. Por questões de segurança e respeito à lei que rege os
estabelecimentos caracterizados como locais de reunião para no máximo 100 pessoas, não será permitida a entrada de convidados após o limite
de 80 pessoas ser atingido. Este número leva em consideração que a equipe que trabalha na festa é composta por 20 pessoas (equipe Buffet e
Galpão do Circo).
É importante considerar que nas festas de crianças abaixo de 7 anos (4, 5 e 6 anos) sempre há mais responsáveis acompanhando as crianças
durante a festa e que devem ser levados em conta na quantidade total de convidados.
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DIAS, HORÁRIOS E DINÂMICA

O evento possui três horas “cheias” de atividade, com a celebração de parabéns, caso haja,
realizada no final da ultima hora.
Os dias e horários possíveis para realização do evento são:
Sexta-feira | 13:30 às 16:30 | 18:30 às 21:30
Sábado
| 10:30 às 13:30 | 16:30 às 19:30
Domingo | 10:30 às 13:30 | 16:30 às 19:30
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DIAS, HORÁRIOS E DINÂMICA

O evento acontece da seguinte forma:
.1 hora de preparação (montagem da estrutura de alimentação e decoração da parte do contratante, uma hora antes do horário marcado para a Aula-Festa)
. 3 horas de atividades
. 30 minutos para a saída dos convidados
. 30 minutos de desprodução (desmontagem, limpeza e liberação do espaço)
Exemplo: se uma festa estiver marcada para a sexta-feira, das 13:30 às 16:30, ela seguirá o seguinte cronograma:
- 12:30 às 13:30 – Preparação
- 13:30 às 16:30 – Atividades
- 16:30 às 17:00 – Saída dos convidados
- 17:00 às 17:30 – Desmontagem, limpeza e liberação do espaço
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DIAS, HORÁRIOS E DINÂMICA

É possível iniciar as atividades da Aula-Festa com maior antecedência reduzindo-se o tempo de
produção do evento. Isto não altera a duração da Aula-Festa e nem o tempo de saída dos
convidados ou liberação do espaço.
O cumprimento dos horários de preparação e liberação do espaço é imprescindível e não
podemos abrir exceções devido à nossa organização dos outros eventos e atividades. Outra coisa
que consideramos importante mencionar, é a impossibilidade de guardarmos materiais e
alimentos utilizados no evento para além do período indicado acima.
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EQUIPE DO EVENTO

* Nas Aulas-Festa 1, 2, 3, 4 e 5 disponibilizamos 2
camas-elásticas, 6 tecidos acrobáticos, 1 trepa-trepa
de tecidos e 1 corda em balanço com 4 instrutores, 1
para cada atividade;
** Nas Aulas-Festa 2, 3, 4 e 5 disponibilizamos também o
trapézio em balanço e 1 instrutor a mais;
*** Nas Aulas-Festa 3, 4 e 5 disponibilizamos também a
tirolesa e 3 instrutores a mais.
****Nas Aulas-Festa 4 e 5 aumentamos a quantidade
de tecidos para 8 e contratamos mais 2 instrutores (1 a
mais para os tecidos e 1 a mais para as camaselásticas);
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ATIVIDADES
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1 Trapézio
1 Tirolesa
2 Tecidos acrobáticos extras

X

1 Minitrampolim

*****Na Aula-Festa 5 disponibilizamos também o
minitrampolim e 1 instrutor a mais.

Equipe Envolvida

Atividades Circenses do Circuito

TOTAL de atividades
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EQUIPE
Recepcionista
Encarregado de limpeza
Coordenador 1
Coordenador 2
Instrutor Cama Elástica 1
Instrutor Tecido 1
Instrutor Trepa-Trepa
Instrutor Corda em balanço
Instrutor do Trapézio
Instrutor Tirolesa 1
Instrutor Tirolesa 2
Instrutor Tirolesa 3
Instrutor Cama Elástica 2
Instrutor Tecido 2
Instrutor Minitrampolim 1
EQUIPE TOTAL
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ESPAÇOS DO EVENTO

A Aula-Festa acontece num espaço subdividido por duas salas integradas entre si, que chamamos
de Teatrinho e Galpão.
As duas salas, Galpão e Teatrinho, possuem sonoplastia, iluminação teatral que dão um ar festivo
e alegre aos ambientes.
Elas também acomodam:
. 2 banheiros (no corredor lateral)
. Armários para a armazenagem dos sapatos dos convidados.
. Espaços para: Montagem da estrutura de alimentação; mesa do bolo; 6 mesas e cadeiras para
convidados.

GALPÃO e TEATRINHO
As duas juntas formam um único Galpão com aproximadamente 360 m2 e é, quase em sua
totalidade, coberta por colchões.
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SOM DO EVENTO

♫
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Usamos um Ipad para fazer a sonoplastia da Aula-Festa e nele temos algumas seleções musicais
consideradas boas por nós. Exemplo: Pato Fú, Palavra Cantada, Luiz Gonzaga, Barbatuques, Vila
Sésamo, Adriana Calcanhoto, Arnaldo Antunes, Saltimbancos, Coletâneas de Circo, Arca de Noé,
Furunfunfum, Zeca Baleiro, etc.
Caso queira trazer sua própria trilha, fique à vontade. Apenas pedimos que traga em um dispositivo
(reprodutor de áudio) com uma saída P2, para podermos conectá-lo em nosso equipamento de
som.
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DECORAÇÃO & ALIMENTAÇÃO

O nosso foco é conceder o espaço, os aparelhos circenses e os instrutores. O Galpão do Circo não
trabalha com a alimentação e decoração da Aula-Festa.
Caso você tenha interesse, indicamos em nosso site algumas empresas que prestam estes serviços:
http://galpaodocirco.com.br/aula-festa/

O cliente pode escolher a que melhor lhe convier e deve fazer os acertos necessários diretamente
com a empresa escolhida, ou providenciar sua própria alimentação e decoração se achar
melhor.
Não possuímos infraestrutura de cozinha nem geladeira, portanto existem algumas restrições importantes para o
serviço de alimentação do evento: não é permitido usar fogão a gás, nem fritar alimentos no local, por questões de
segurança. Temos 1 mesa para bolo e doces, 6 mesas e 32 cadeiras para convidados, 2 modelos de toalha para a
mesa do bolo e doces e 1 modelo de toalha para as mesas dos convidados.

O QUE SABER ANTES DE CONTRATAR:
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SEGURANÇA E RISCOS DE ACIDENTES

O circo, assim como maioria das atividades físicas, é uma atividade de risco.
O Galpão do Circo responsabiliza-se pelas atividades adequadas ao público do evento, pela boa
e segura realização de todas as atividades, pela adequada manutenção dos equipamentos e
aparelhos utilizados e qualificação da equipe da Aula-Festa, além do cuidadoso monitoramento
das atividades.
As atividades oferecidas acontecem com a proteção de colchões especiais (com exceção da
Tirolesa, que é feita com a proteção de equipamentos de alpinismo), e orientadas sob a
supervisão de, no mínimo, um instrutor em cada atividade. Porém é importante esclarecer que
existem riscos e possibilidades de acidentes inerentes à prática das atividades físicas.

O QUE SABER ANTES DE CONTRATAR:
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INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – CAUSAS EXTERNAS

Caso haja interrupção no fornecimento de energia elétrica, no local e horário da Aula-Festa, o
evento não terá possibilidade de acontecer, pois não contamos com gerador.
Caso o evento ainda não tenha iniciado, o Galpão do Circo fará o reembolso dos valores pagos, ou
fará o agendamento de nova data, em comum acordo com o cliente.
Se o evento já tiver iniciado, será cobrado um valor proporcional referente ao tempo decorrido
caso seja necessária a interrupção do mesmo.
Em nossa história de 10 anos, a falta de energia no evento aconteceu apenas 4 vezes. Ainda que
isto demonstre que esta situação seja rara, esta estatística não é capaz de prever futuros riscos.
Para clientes que queiram alugar um gerador para uma maior garantia na realização do seu
evento, poderão fazê-lo.
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ORÇAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O custo da atividade varia de acordo com o modelo contratado, sendo que os modelos variam de
acordo com número de atividades circenses e a equipe envolvida. Os modelos podem receber um
limite máximo de 50 crianças e caso esse limite seja ultrapassado será cobrado um valor por criança
excedente:
a) AULA-FESTA 1 - R$ 3.750,00
b) AULA-FESTA 2 - R$ 4.170,00
c) AULA-FESTA 3 - R$ 4.710,00

* valores sujeitos a alteração
sem aviso prévio

d) AULA-FESTA 4 - R$ 5.325,00
e) AULA-FESTA 5 - R$ 5.940,00
O custo das crianças excedentes é de R$150,00 por criança excedente e será adicionado ao valor
restante a ser pago pelo evento, no dia da festa (consideramos para este cálculo idades entre 2 e 15
anos).
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ORÇAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor pode ser pago em três vezes iguais, sendo o primeiro pagamento no fechamento do
contrato.
O acerto do valor restante deverá ser feito no dia da Aula-Festa, possível de ser dividido em um
cheque à vista e o segundo para até 30 dias (presencialmente trabalhamos apenas com cheque
ou dinheiro).
No dia do evento, ao término da atividade, se houver crianças excedentes ao número máximo de
50 crianças, somaremos ao valor restante um custo adicional pelo total de crianças excedentes.
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PASSOS PARA RESERVA DE DATA

1) Não trabalhamos com pré-reservas. Comunicações por telefone ou outros canais de
comunicação não configuram reserva da data.
2) Com frequência há vários interessados numa mesma data e horário. Em função disso, antes de
efetuar o seu pagamento, contate-nos para confirmar a disponibilidade da data e horário de seu
interesse.
3) Após realizado o pagamento da primeira parcela, envie-nos com o máximo de antecedência,
em um único e-mail, o comprovante de pagamento junto com as seguintes informações:
. modelo de Aula-Festa contratada;
. data e horário de interesse para o evento;
. nome e idade do aniversariante;
. nomes e contatos (fone/celular/e-mail) da mãe e do pai;
. endereço e CPF do contratante

4) Enviado o comprovante, ligue para a escola para se certificar de que recebemos seu e-mail.
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PASSOS PARA RESERVA DE DATA

5) Não levamos em consideração a data e horário da transação bancária, apenas a data e horário
do recebimento do comprovante. Assim, a reserva é feita mediante a ordem de recebimento do
comprovante de pagamento e a confirmação da reserva por parte da escola via e-mail. Sem esta
confirmação, a data não está reservada.
6) No caso de recebermos dois comprovantes para a mesma data, daremos prioridade para
o comprovante recebido com mais antecedência.
7) Não havendo a data de interesse, e em caso de pagamento, o valor pago será estornado
integralmente através de transação bancária
8) No caso de desistência do cliente, após a confirmação da reserva por parte do Galpão do Circo,
o valor só será devolvido se o cliente comunicar a desistência com antecedência mínima de 30 dias.
DADOS BANCÁRIOS: Galpão do Circo Eirelli | Banco: Itaú | Agência: 0152 | Conta:69980-7 | CNPJ: 05.518.227/0001-47
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1) Contratação de apresentações
2) Contratação de Buffets
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES

Não fazem parte de nosso serviço, mas caso queira contratar alguma apresentação para acontecer
durante a Aula-Festa, podemos indicar a você alguns profissionais, ou fique à vontade para contratar
outros de sua preferência. Pedimos apenas que os profissionais que irão se apresentar entrem em
contato conosco para podermos explicar nossas normas de funcionamento, bem como esclarecer
dúvidas e necessidades técnicas do espaço das apresentações.
Essas apresentações podem acontecer em um dos dois espaços do evento, de acordo com o
interesse do cliente ou a necessidade técnica da apresentação, pois cada um deles possui
características diferentes: o Teatrinho oferece mais efeitos de iluminação, é um espaço mais
reservado e coberto por colchonetes no chão que não podem ser retirados; a apresentação no
Galpão é realizada próxima às mesas dos convidados com uma cortina preta ao fundo para valorizar
mais a encenação.
Será necessário suspender as atividades circenses da sala escolhida durante o período que envolve a
apresentação (incluindo montagem e desmontagem).
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CONTRATAÇÃO DE BUFFETS

Não possuímos infraestrutura de cozinha nem geladeira, portanto existem algumas restrições
importantes para o serviço de alimentação do evento: não é permitido usar fogão a gás, nem fritar
alimentos no local, por questões de segurança.
O cumprimento dos horários de preparação e liberação do espaço é imprescindível e não podemos
abrir exceções devido à nossa organização dos outros eventos e atividades.
É impossível guardarmos materiais e alimentos utilizados no evento para além do período indicado
acima.
DINÂMICA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO
SEXTA-FEIRA

SÁBADO & DOMINGO

AULA-FESTA

13:30 às 16:30

18:30 às 21:30

10:30 às 13:30

16:30 às 19:30

PREPARAÇÃO

12:30 às 13:30

17:30 às 18:30

9:30 às 10:30

15:30 às 16:30

TÉRMINO E SAIDA DOS
CONVIDADOS

16:30 às 17:00

21:30 às 22:00

13:30 às 14:00

19:30 às 20:00

DESMONTAGEM, LIMPEZA E
LIBERAÇÃO DO ESPAÇO

17:00 às 17:30

22:00 às 22:30

14:00 às 14:30

20:00 às 20:30
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Rua Girassol, 323 – fundos | Vila Madalena | São Paulo – SP
(11) 3812-1676 | (11) 3815-6147 | (11) 99264-5818
www.galpaodocirco.com.br
email: secretaria@galpaodocirco.com.br

