
Investimento - R$1.200,00

100 fotos em Fotolivro de 40 páginas

Ensaio de Gestante

PRIMEIRA RECORDAÇÃO



Nos Ensaios de Gestante podem participar familiares nas fotos.

São realizados em Locação Interna e Externa.  Sugerimos Arpoador às 07:00 

ou Jardim Botânico às 08:00, devido a inclinação do sol e depois em nosso 

Estúdio em Ipanema, sendo que o término é às 12:00 impreterivelmente.

O Look e acessórios no Ensaio Externo são por conta do casal.

Para personalizar, trazer duas roupinhs do Bebê, dois sapatinhos, algum

brinquedinho ou bibrinquedinho ou bichinho de pelúcia, pode ser também o Enfeite de Porta

ou algo que ache importante ter como lembrança fotografado. 

Para o Ensaio Interno, as roupas são por nossa conta, mas por serem

transparentes a Gestante deve trazer: bermuda branca ou saia ou calça 

comprida branca e para a parte superior pode ser um Top ou “Tomara que 

caia” na cor branca ou clara.

Melhor período para fotografar é com 29 a 31 semanas de Gestação.

Das Das fotos tiradas enviaremos posteriormente 100 fotos. 



ORÇAMENTO   2019

Dia do Nascimento

FOTO E FILMAGEM DO PARTO



Muitas pensariam na primeira roupinha, manta, cueiro, fraldinha, lembrancinha, enfeite de

porta, não comer e beber nas horas que antecedem o parto, ter pensamentos tranquilos....

tudo isso é importante mas... e para os nossos parentes e amigos que não puderam 

comparecer e quando o seu bebê crescer, que providências foram tomadas para ele ter, 

as melhores das recordações desse momento único para o casal.

Todos nós gostaríamos de ver o dia do nosso nascimento, a emoção dos nossos pais, 

o primeiro o primeiro abraço, beijinho e carinho da nossa chegada, inclusive pelos familiares 

presentes, mas é justamente quando se pensa nisso é que pode ocorrer um erro. 

A maioria dos casais acham que o pai tem condições de filmar ou fotografar o nascimento, 

porém não levam em consideração, que se o pai filmar, ele não aparecerá direito, além do

que é um ato cirúrgico em que o pai não está acostumado ao ambiente e ao tempo certo, 

por isso a equipe médica não deixará o pai se movimentar a vontade, porque sabe que

ao menor descuido poderá contaminar o ambiente e não tem como, nos momentos mais 

impoimportantes o pai ficar fazendo Self o tempo todo. 

Pensando nisso, para que os pais aproveitem ao máximo esse acontecimento e também

não ficar com a responsabilidade de tirar fotos boas  é que nós nos especializamos e nos

tornamos uma referência no mercado, para a fotografia e filmagem do dia do nascimento.



**** Três Fotos de Paisagens Hollywood Studios

*** Quarto do Bebê, depoimentos, preparativos para o
Bebê / Gestante e saída para a Maternidade

** Externo e Interno (com Fundo Branco e quatro Especiais)

* Alguns Hospitais cobram taxa e deve ser acrecido ao
valor final (ex: Perinatal, São José, AMIU + R$250 )

- Ensaio Gestante**
- Filmagem e Fotos Quarto Bebê ***
- Filmagem e 120 Fotos do Parto
- Dia Seguinte no Quarto Hospital
- Newborn e Newborn Diamante****
- Álbum Diamante com 100 Fotos

(Facilitado em 6x no cartão sem juros)
Investimento - R$4500 *
Diamante
Pacote



*** Duas Fotos de Paisagens Hollywood Studios

** Externo e Interno (com Fundo Branco e três com
Fundos Especiais)

* Alguns Hospitais cobram taxa e deve ser acrecido ao
valor final (ex: Perinatal, São José, AMIU + R$250 )

- Ensaio Gestante ** 
- Filmagem e 120 Fotos do Parto
- Dia Seguinte no Quarto Hospital
- Newborn e Newborn Gold ***
- Álbum Gold com 70 Fotos

(Facilitado em 6x no cartão sem juros)
Investimento - R$3500 *

Gold
Pacote



*** Uma Foto de Paisagem Hollywood Studios

** Externo e Interno (com fundo Branco com duas 
com Fundos Especiais)

* Alguns Hospitais cobram taxa e deve ser acrecido ao
valor final (ex: Perinatal, São José, AMIU + R$250 )
Parto Normal ou Emergência devemos ser avisados com
três horas de antecedência. Acrescente + R$200

- Ensaio Gestante **
- Filmagem e 120 Fotos do Parto
- Newborn e Newborn Prata ***
- Álbum Gold com 50 Fotos

(Facilitado em 6x no cartão sem juros)
Investimento - R$2500 *

Prata
Pacote



** Uma Hora de Fotografia de Gestante em Estúdio, 
com Fundo Branco e mais uma com Fundo Especial ou 
Newborn com Fotos de Família, individual com Props e 
mais uma Foto de Paisagem Hollywood Studios.

* Alguns Hospitais cobram taxa e deve ser acrecido ao
valor final (ex: Perinatal, São José, AMIU + R$250 )
Parto Normal ou Emergência devemos ser avisados com
três horas de antecedência. Acrescente + R$200

- Ensaio Gestante ou Newborn **
- Filmagem e Fotografia do Parto
- Álbum Gold com 50 Fotos

(Facilitado em 6x no cartão sem juros)
Investimento - R$1900 *
Luxo
Pacote



** Mais de 120 Fotos em Alta Resolução + Filmagem em
FullHd com mais de 15 minutos, entregues em DVD ou 
Blu-ray. As músicas serão por nossa conta, caso deseje
alguma específica, entre em contato até o Dia do Parto.

* Alguns Hospitais cobram taxa e deve ser acrecido ao
valor final (ex: Perinatal, São José, AMIU + R$250 )
Para Parto Normal ou Emergência devemos ser avisados
com três horas de antecedência. Acrescente + R$200

- Filmagem e Foto no dia seguinte ao nascimento com 
  pais e o Bebê no quarto - R$400
- Fazer nova mídia e entregar a Filmagem de FullHd 
  em Pendrive - R$50,00
- Filmagem em 4K entregues em Pendrive - R$200 

ACRESCENTE TAMBÉM:

- Filmagem e Fotografia do Parto **
(Facilitado em 2x 300 no cartão)
Investimento - R$600 *

Super Especial
Pacote



NO QUARTO:
- Simularemos a entrada do casal no quarto;
- Lembrancinhas e Efeite de Porta quando houver;
- Filmagem e Fotos individuais e coletiva com o casal;
- Depoimentos dos convidados, se o casal desejar;
- Despedida da Barriga;
- Daremos uma aula de como faremos as poses com o Bebê quando nascer e- Daremos uma aula de como faremos as poses com o Bebê quando nascer e
- Como proceder para garantir os melhores momentos para ter a mais bela recordação futura.

NO CENTRO CIRÚRGICO - CC 
- Saidinha do Bebê;
- Primeiro atendimento do Bebê aos cuidados da Pediatra;
- Identificação do Bebê;
 - A emoção do Primeiro Encontro dos Pais com o Bebê e
- Poses do Bebê com o casal.- Poses do Bebê com o casal.

NO BERÇÁRIO
- Reação dos convidados ao verem o Bebê;
- Peso, altura e demais medidas;
- Complementos da Identificação;
- Encubadoura ou primeira ropinha e
- Palavras de agradecimento do Pai.

NOSSO SERVIÇO
Para alcançar o melhor resultado
utilizamos Máquina Fotográfica
e Filmadora simultaneamente
- Em média 120 Fotos Alta Resolução
- Filmagem FullHD ou 4K
- Serviço Pronto em 5 dias úteis- Serviço Pronto em 5 dias úteis

Sobre a Filmagem do Parto



Cenários com Puff - Props e MantasExemplos de Foto Família

Tipo Hollywood Studios

** Fotos de Família e com duas Produções (Cenários com Puff, 
Props e três mantas e mais uma Paisagem Hollywood Studios. 

* ACRESCENTE TAMBÉM:
- Mais uma Foto de Paisagem Hollywood Studios por R$300
- Mais duas Fotos de Paisagem Hollywood Studios por R$500.

- Fotografia Newborn em Estúdio **

(Facilitado em 2x 300 no cartão)
Investimento - R$600 *

Pacote Newborn



* Por mais R$200 filmagem em 4K
Albúm Gold com 50 Fotos, Panorâmico, A4 com 30 páginas.  Valor: R$700

(Sinal de R$100 e o restante em 6x no cartão sem juros)
Investimento - R$1600 *

- Recordação completa com Filmagem e Fotografia: 4hrs de festa
- Fotografias em Alta Resolução, sendo em média, com mais de 400 fotos
- Filmagem em FullHd de 40 a 50 minutos
- Entregues em DVD ou Blu-ray + Pendrive

Pacotes
Chá de Bebê  Batizado    Aniversário



filmagemdeparto.pauloacioli

Site: www.filmagemdeparto.com.br

Filmagem de Parto - Paulo Acioli

Estamos sempre presentes, com trabalhos recentes nas mídias:

                  videosdeparto@gmail.com
Caso prefira, poderá também fazer o seu contato pelo e-mail

Entre em contato agora e reserva o seu evento pelos telefones
                      (21) 99994-2346 ou 2267-0416

O importante, nesse momento, não é  ter a data certa e sim 
fazermos um pré cadastro, assim garantiremos no futuro que 
estaremos disponíveis nesse dia especial de sua vida.

Garanta Agora a sua Reserva


