
Crianças terão atividades noturnas no Shopping Nações 

Projeto é inédito em Limeira e promete encantar as crianças  

 

Qual criança nunca sonhou em ter um shopping inteiro só para si? Muitas! E 

chegou a hora de transformar essa fantasia em realidade. O Shopping Nações 

Limeira lança na próxima terça-feira, 18 de dezembro, o projeto “Uma Noite no 

Nações”, edição de Natal. 

O Nações convidou 24 crianças, de 3 a 11 anos, para essa experiência única de 

encantamento. Todas chegarão ao shopping às 19h e serão recebidas em 

barracas temáticas na Praça de Eventos. A partir daí, começa uma atração 

depois da outra.  

Uma equipe de recreadores comandará brincadeiras como a Caça ao Tesouro 

e o Cannibal, dinâmica em que todas terão que fugir de um vilão que correrá em 

busca de cores que elas levarão no corpo. Também haverá atividades mais 

tranquilas como leitura, sessão de fotos e o jantar. 

Mas a emoção começará a tomar conta mesmo às 22h. As 24 crianças irão 

ajudar os seguranças a fecharem as portas do Shopping. Quando o último cliente 

deixar o Nações, o empreendimento será somente delas. “As crianças são 

encantadas pelo Nações. Sempre recebemos dúvidas sobre nosso 

funcionamento. Há uma magia! Com essa ação, queremos que elas mergulhem 

nessa fantasia”, explicou Luciana Bragante Nasr, administradora do Nações. 

A programação prevê diversas surpresas como um bate papo exclusivo com o 

Papai Noel em meio a decoração de Natal, que neste ano tem uma árvore de 

sete metros de altura e um urso gigante. “O contato com o Papai Noel nos 

shoppings centers é sempre muito rápido devidos às filas. Mas, nesta noite 

mágica, elas terão o bom velhinho somente para elas”, disse Luciana. 

Os pais foram convidados a permanecer no shopping durante as atividades, mas 

ficarão separados dos filhos e terão uma programação especial. “É uma 

experiência que queremos que os pais também aproveitem. Quando fizemos os 

convites, percebemos que eles ficaram tão empolgados quanto os filhos”, contou 

a administradora. 

Esta é apenas a primeira edição. Para o ano que vem, o Nações já tem 

programadas as próximas e divulgará as datas em breve. “Em 2019, 

continuaremos a oferecer ações que Limeira nunca viu. Nossa meta é fazer com 

que as famílias tenham momentos marcantes conosco”, garante Luciana. 

 


