Recreações gratuitas são atrações para crianças no Shopping Nações
O próximo sábado, 23 de fevereiro, será de muita diversão no Espaço Kids do
Shopping Nações. As crianças poderão participar de brincadeiras gratuitas com
os monitores da Recriando das 14h às 18h.
Uma das atrações será a brincadeira “Comida ou Água”, uma espécie de
esconde esconde, porém realizada em espaços menores. Uma criança conta até
20 e precisa achar os amigos sem sair do lugar.
Na brincadeira “Evolução”, elas serão levadas a mudar de personagens com
rapidez. Essa mesma agilidade, elas deverão colocar em ação em “Vampirinho
Vampirão”, quando imitarão os passos de diversos animais e terminarão em um
divertido pega pega.
Já o jogo “Reação”, elas disputarão em duplas. O objetivo é testar a habilidade
das crianças em pegar um objeto antes do oponente. Para distrair a turma, um
recreador vai dizendo partes do corpo nas quais as crianças devem tocar. De
repente, ele fala o nome do objeto e quem tiver maior capacidade de reação e
pega-lo primeiro, ganha.
Elas também poderão brincar de “Rua do Buldogue”, uma espécie de pega pega
no qual imitarão cães. Conforme os participantes forem pegos, também se
transformarão em buldogues até sobrar apenas um jogador, o vencedor.
Todas as brincadeiras serão acompanhadas por uma equipe de monitores. “A
cada final de semana, o Espaço Kids recebe atrações diferentes. Nosso objetivo
é surpreender os clientes sempre que vierem nos visitar”, garantiu Luciana
Bragante Nasr, administradora do Shopping Nações.
O Espaço Kids fica aberto durante todo o horário de funcionamento do Shopping
Nações. Mesmo quando não há atividades com recreadores, as crianças podem
pintar desenhos, optar por jogos ou por assistir filmes.
Programação variada
Para as crianças maiores, os brinquedos gigantes são ótimas opções. Eles
estarão à disposição das 10h às 22h, na Praça de Eventos. O valor cobrado é
proporcional ao tempo em que as crianças permanecem nas atrações, mesma
dinâmica adotada com os brinquedos infláveis instalados no andar superior.
O Circuito Cinemas e o Boliche Strike Mania também estão com programações
voltadas para a família se divertir unida.
O Shopping Nações Limeira fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (LimeiraPiracicaba), 4.500. O estacionamento é gratuito independente do tempo em que
o veículo permanecer no local.

