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Meu Estilo 

 

A fotografia é a única maneira de congelar para sempre um 

determinado instante, conseguimos relembrar momentos de 

alegria, amor, diversão, carinho e infinitos sentimentos.  

 

Fotografias espontâneas que registram esses sentimentos, sons, 

cheiros e todas as lembranças que um momento representa, essa é 

a proposta fotografia lifestyle, utilizo da luz natural e dos 

elementos que compõem o dia a dia e a vida do que fotografo.  

 

Alio técnica e sensibilidade para enxergar novos ângulos para as 

cenas corriqueiras, revelando a beleza de coisas que passam 

despercebidas na correria do cotidiano. Foco em fotografias 

espontâneas, à vontade, dando atenção aos pequenos detalhes, 

um sorriso, um olhar, um beijo, um gesto de carinho… O comum 

se transforma em único e a lembrança torna-se especial. 

 

Sendo assim, fotografo apenas ao ar livre, usando luz natural ou 

a casa do cliente se a mesma atribuir esse ambiente externo. A 

intenção é que quando olhem as fotos, despertem seus sentidos... 

 

 

 

Todos os meus serviços incluem: 
 

 

� Uma primeira reunião e planejamento da sua sessão; 
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� Sessão fotográfica sem limite de tempo e participantes; 

� Número de fotografias ilimitado durante a sessão; 

� Edição e preparação de todas as fotografias; 

� DVD com os registros das imagens em JPEG. 

 

Obs: A sessão fotográfica não inclui revelação ou montagem de 

álbuns, faço o que está sendo contratado, serviço de fotografia! 

Priorizo que os meus clientes criem os seus próprios álbuns, 

porta retratos, fazendo o que realmente desejam. 

 

Depois da sessão… 
 

Na semana seguinte a sessão verá uma prévia das melhores fotos. 

Depois de em média 10 dias receberá DVD completo com os 

registros desse dia especial. 

 

Orientações básicas sessão Fotográfica de Família 

 

As sessões fotográficas de famílias no geral são muito divertidas! 

Agende a sua sessão fotográfica para um dia em que estejam 

descansados, e evite agendar outros compromissos nesse dia, antes 

da sessão. 

Não existe uma roupa especial, vestir o que demostra nossa 

personalidade, nos faz sentir bem e confortável é o mais 

importante. Recomendo roupas com cores vivas e uniformes, a 

roupa branca também fica muito bonita e dá um ar clean no 

registro. Apenas restrição de todos os participantes usando 

mesmas estampas e/ou brilhos, procure buscar um equilíbrio.  

Mistura de cores, como por exemplo, ter os pais em uma só cor, e 

as crianças noutra cor, ou uma mistura de várias cores vivas que 

combinem bem em conjunto. Lembre-se de que as fotografias vão 
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durar para sempre!!! O melhor é levar duas ou três mudas de 

roupas para variar o estilo da fotografia. Se quiser, fica legal 

trazer bolhas de sabão, balões, tudo que possa dar um colorido 

especial para a foto. As possibilidades são infinitas, seja criativa! 

 

CheckList Próximos Passos 

 

� Marcar nossa primeira reunião para definição; 

� Data, local e horário; 

� Previsão das condições climáticas; 

� Conversar um pouco sobre a família, história, momento de 

vocês para que consiga me aproximar mais da proposta 

desejada; 

� Composição de elementos local escolhido; 

� Objetos e coisas a levar para sessão. 

 

Registrar momentos que duram uma vida... 

afinal relembrar é viver! 

 

 

 


