SHOPPING NAÇÕES ESTREIA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DAS CRIANÇAS
Até 31 de outubro, público contará com peças de teatro, brinquedos e muitas oficinas

Outubro começa cheio de atrações no Shopping Nações Limeira. O mês das
crianças terá atrações diárias para que os pequenos possam se divertir. Até 31
de outubro, os pais e escolas poderão levar os filhos para teatros de fantoches,
oficinas com balões, pintura facial, recreações, brinquedos infláveis e muito
mais.
As atrações misturam arte e muita diversão de tirar o fôlego até dos mais
animados. “Queremos que as famílias se divirtam no Shopping Nações neste
mês tão especial. Por isso, pensamos em atrações diversificadas para agradar
crianças de todas as idades e, claro, os pais”, explicou Luciana Bragante Nasr,
administradora do Shopping Nações.
Durante todo o mês, brinquedos infláveis estarão à disposição no piso superior
do Nações das 14h às 22h. Os valores da atração dependem do tempo que a
criança permanecer na atração. A proximidade com a praça de alimentação foi
pensando na comodidade dos pais. Eles podem almoçar ou jantar com
tranquilidade enquanto os filhos se divertem logo ao lado. Isso sem contar o fácil
acesso ao fraldário, destaque entre os shoppings da região pelo tamanho e
oferta de serviços.
No sábado, dia 6, o Espaço Teatro de Fantachos (ao lado da Azul Viagens),
recebe a peça “Chapeuzinho Vermelho”, às 15h, seguida por “Super Heróis e
Minions”, às 16h30, e por “A Sementinha da Verdade”, às 18h. As apresentações
terão capacidade para 100 pessoas e serão gratuitas.
Também no dia 6, as crianças poderão se caracterizar em oficinas de pintura
facial e se divertir aprendendo a fazer esculturas de bexigas. As oficinas serão
realizadas no piso superior, das 14h às 21h, e serão gratuitas.
Paralelo às opções nas áreas de eventos do Shopping Nações, boliche e cinema
também estão com programações especiais voltadas ao mês das crianças.
“Quando os pais pensarem em atração para os filhos em outubro, haverá algo
no Nações que irá agradar a criança. Tenho certeza de que ninguém sairá daqui
sem se divertir”, garante Luciana.
O Shopping Nações fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (LimeiraPiracicaba), 4.500. O estacionamento é gratuito, independente do período que o
veículo permanecer no local.

12/10 - das 12h às 18h - Shopping RECREAÇÃO E BRINCADEIRAS – Praça de Eventos 17h –
Cannibal
18h – Oficina de brigadeiro
19h – Caça Figurinhas
Atividades gratuitas 12/10 – Oficinas de pintura facial e escultura com bexigas das 14h – 22h –
Piso Superior
Gratuitos
12/10 – 15h as 18h Espaço Teatro TEATRO DE FANTOCHES 15h – As aventuras de Jade
16h30 – Felipe e os Vegetais
18h –Palavrinhas Mágicas Gratuito - Capacidade 100 pessoas
13/10 - das 15h às 18h - Espaço Teatro TEATRO DE FANTOCHES 15h – Os Três Porquinhos
16h30 – O Leão e o Valente
18h – A princesa e o sapo Gratuito - Capacidade 100 pessoas
13/10 – Oficinas de pintura facial e escultura com bexigas das 14h – 21h – Piso Superior
Gratuitos
20/10 - das 15h às 18h - Espaço Teatro TEATRO DE FANTOCHES 15h – Lopes e o Lobo bonzinho
16h30 – As aventuras e Elza e Olaf
18h – O sapo que não lavava o pé Gratuito - Capacidade 100 pessoas
20/10 – Oficinas de pintura facial e escultura com bexigas das 14h – 21h – Piso Superior
Gratuitos
27/10 - das 15h às 18h - Espaço Teatro TEATRO DE FANTOCHES 15h – O dia do troca
16h30 – Heróis
18h – A sementinha da verdade Gratuito - Capacidade 100 pessoas
27/10 – Oficinas de pintura facial e escultura com bexigas das 14h – 21h – Piso Superior
Gratuitos

