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INTRODUÇÃO
Os anos passam bem rápido, não é? Um dia você
está com o pequeno na barriga e no outro, está
ouvindo contar sobre o dia na escola. Quase não
dá para acreditar!
Os momentos não voltam, mas sempre podemos
recordar. Por isso, não deixe de fazer registros
especiais de tudo que puder.
Sua família merece ter recordações incríveis das
principais momentos da vida.
E estamos muito felizes por você ter escolhido a
Biografia para essa missão.
Há mais de 13 anos, nosso compromisso é o de
produzir as mais lindas recordações das famílias!
Com alegria e encanto.

Já participamos da história de mais de 80 mil
famílias e guardamos cada uma no coração.

Cada sessão fotográfica é única. E nossos
clientes são o centro do nosso trabalho.
O que isso significa? Que pensamos com carinho
no que é melhor para eles.
Além de termos o compromisso de produzir as
mais lindas e emocionantes recordações, também
nos preocupamos em ajudar a tornar a experiência
única.
Por isso, para te ajudar a aproveitar ainda mais sua
sessão ou a do seu filho, preparamos um guia de
preparação para os ensaios fotográficos.
Vamos entender o que precisa ser feito?
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ENSAIO NEWBORN
Os recém-nascidos são muito
delicados. Por isso, quando
se trata de sessão newborn,
nosso cuidado é triplicado.

DIFERENCIAIS BIOGRAFIA NOS ENSAIOS NEWBORN

Duração de 2 a 3 horas, de acordo com o tipo de
ensaio que você escolheu.
Equipe especializada em captar os melhores
registros de recém nascido garantindo a
segurança e o bem-estar do seu bebê.
Acessórios e figurinos exclusivos.

COMO FUNCIONAM OS
ENSAIOS NEWBORN
Para que possamos realizar um trabalho bem
completo, importante que você não se atrase e
chegue pelo menos 20 minutos antes do horário
do seu ensaio para amamentar.

Já ouviu que “saco vazio não para em pé”?
A dinâmica é a mesma quando se trata de recémnascidos. Precisamos do bebê amamentado para
iniciar o ensaio.

Por questão de espaço e conforto, somente a mãe
poderá acompanhar as fotos do bebê dentro do
estúdio, mas os outros acompanhantes poderão ver
tudo que está acontecendo através da escotilha.
Se o ensaio que você escolheu inclui fotos dos pais
e outros familiares com o bebê, seguem nossas
dicas de como se preparar para essas fotos.
A quem interessar, vale o alerta: a roupa precisa
combinar com a proposta da sessão.
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FIGURINOS
BEBÊ

MAMÃE

Nós temos cenários e figurinos
para newborn. Então, pode ficar
tranquilo quanto ao traje do bebê.
Essa tarefa fica com a gente!

PAPAI
Calça jeans, camisa lisa e de cor clara.

Capriche na maquiagem, mas prefira um
estilo mais leve e natural.

Para evitar o contraste de cores, nós
recomendamos que você venha de vestido
ou blusa de cor clara, como branco e creme,
sem estampa e preferencialmente regata
ou sem mangas.
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CHECKLIST

ANOTE O QUE VOCÊ PRECISARÁ TRAZER
NO DIA DA SESSÃO.
Fraldas,
2 Mantas de bebê;
Lenço Umedecido;
Roupa de bebê que seja fácil de retirar;
Chupeta, caso o bebê use;
Escovinha de cabelo.
Caso o pequeno tome complemento, também é
importante trazer o suficiente para 2 a 3 mamadas,
que costuma ser o necessário para o período da
sessão.
Não usamos o ar condicionado do estúdio em
temperatura baixa para garantir o conforto do bebê,
que ficará com pouca a nenhuma roupa durante as
fotos.
Logo, venham com roupas leves e não esqueçam de
trazer 2 mantas para aquecê-lo, se necessário.

RESULTADOS
Entendemos que depois da sessão vem aquela euforia de ver o resultado final, mas calma!
O ensaio Newborn exige um trabalho de edição mais elaborado. Por isso não podemos
mostrar as fotos logo após o ensaio.
A boa noticia que agendaremos uma data após uma semana, mais ou menos, para vocês
verem as imagens e escolherem as melhores.
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