
SHOPPING NAÇÕES SEDIA CORRIDA DE OBSTÁCULOS PARA 
CRIANÇAS 

 
Como parte da programação do Mês das Crianças, o Shopping Nações Limeira 
sedia no próximo domingo, 28 de outubro, às 10h, a Corrida Kids “Pequenos 
Incríveis”. A largada será no estacionamento ao lado da área de eventos do 
shopping. A realização é da Recriando e Scuderia Sport. 
 
Podem participar crianças e adolescentes de 2 a 14 anos. O percurso será 
repleto de obstáculos desenvolvidos especificamente para o público da corrida 
com alto nível de segurança. Contudo, as crianças não serão obrigadas a passar 
pelos obstáculos. Caso não se sintam à vontade, poderão utilizar a área de 
escape e continuar na divertida corrida. 
 
Os inscritos serão divididos em quatro categorias: 2 a 4 anos, 5 a 7 anos, 8 a 10 
anos e de 11 a 14 anos. Adultos poderão acompanhar a prova para motivação e 
até apoio para as crianças superarem os obstáculos, já que a corrida não tem 
caráter competitivo. 
 
Todos os inscritos receberão uma camiseta infantil, uma faixa para a cabeça, 
numeral de peito, uma pulseira para acesso ao percurso, medalha de conclusão, 
hidratação e frutas. Como alguns obstáculos envolvem água e lama, os adultos 
que acompanham as crianças devem levar uma toalha e uma troca de roupas. 
 
Essa é mais uma prova esportiva que consagra o Shopping Nações como o 
principal espaço para realização de corridas em Limeira. “Esta, voltada para 
crianças, nos encantou pela proposta de incentivar a prática de atividades físicas 
desde cedo. Sabemos que os estímulos motores são fundamentais para o 
desenvolvimento saudável”, disse Luciana Bragante Nasr, administradora do 
Shopping Nações. 
 
Espaço Kids 
 
A diversão para as crianças começa no Shopping Nações já no sábado, 27 de 
outubro. O Espaço Kids receberá três teatros de fantoches. O primeiro, às 15h, 
será “O Dia do Troca”. Em seguida, às 16h30, começa a peça “Herois”. Para 
fechar a programação, às 18h, a atração será “A Sementinha da Verdade”.  
 
O Espaço Kids terá ainda oficinas de pintura facial, escultura com bexigas, 
pintura de desejos e muitas brincadeiras. Todas as atrações são gratuitas e 
seguem das 14h às 21h. 
 
Mas as atrações no Shopping Nações não param por aí. O Boliche Strike Mania 
está com programação especial e quem for ao Circuito Cinemas com uma peça 
de roupa na cor rosa paga meia entrada até o dia 31. A promoção vale para 
todas as sessões, inclusive aos finais de semana, e vale para toda a família.  
 
O Shopping Nações fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira-
Piracicaba), 4.500. O estacionamento é gratuito, independente do período que o 



veículo permanecer no local. Abaixo, segue a programação completa do próximo 
sábado.  


