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A semana das crianças promete ser de muita diversão nos shoppings da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Teatro,
piscinas de bolinhas gigantes, contação de histórias e outras atividades lúdicas transformarão os shoppings Del Rey,
Estação BH e Contagem em ótimos destinos para quem busca viver momentos especiais ao lado dos pequenos, com
conforto, comodidade e segurança.

Atividades gratuitas
De quinta-feira a domingo (12 a
15 de outubro), o Shopping Del Rey recebe uma rota da diversão, que
percorrerá os quatro cantos do mall. O Clubinho Encantado &ndash;
parquinho fixo e gratuito do shopping &ndash;, localizado na Praça de Eventos (1º
piso), oferece uma programação especial com atividades lúdicas para toda a
família. Os pequenos poderão se divertir com as oficinas de pintura facial,
escultura de balões, com os shows de mágica e contação de histórias. Além
disso, a galerinha poderá se deliciar com surpresas exclusivas preparadas por
várias lojas, como a Livraria Leitura (3º piso), a Le Postiche (2º piso),
Hering Kids (2º piso), Fun Shoes (1º piso) e o Boliche Del Rey (2º piso).

Já no Shopping Contagem, o
Dia das Crianças vai ser de muita festa na Floresta Encantada &ndash; espaço infantil do mall com entrada
gratuita. Durante a tarde do feriado (12), o parque fixo oferecerá carrinho de
algodão doce, pipoca, apresentação de mágica, pintura facial, oficina de artes,
bichinho de balão e animação com monitores. Além da programação, o espaço reúne
vários escorregadores e até uma casa na árvore para as brincadeiras da
turminha. Localizado na Alameda Gourmet do shopping, no (3º piso), o espaço é
ideal para as famílias curtirem bons momentos durante as refeições, enquanto as
crianças se divertirem em segurança.

Atividades pagas

Teatro
Durante todo o mês das crianças,
os clássicos das histórias infantis invadem o teatro do Shopping Estação BH.
Até o dia 29 de outubro, o espaço recebe a 2ª edição do Festival Estação
Kids, com uma programação especial para toda a família a preços populares.
Os espetáculos &ldquo;Os Saltimbancos&rdquo;, &ldquo;O Rei Leão&rdquo; e &ldquo;A Bela e a Fera&rdquo; da
Copas
Produções &ndash; uma das principais produtoras de teatro infantil da capital &ndash; se
revezarão no palco do Estação Cultural, juntamente com o consagrado
&ldquo;Chapeuzinho Vermelho&rdquo;. Os ingressos custam a partir de R$ 10 e podem ser
adquiridos na bilheteria do teatro (3º andar) ou pelo site: www.shoppingestacaobh.com.br/teatro.
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Piscinas de bolinhas
Quem curte piscina de bolinhas
tem ótimas opções para se jogar durante o feriadão. A praça de eventos do Shopping
Del Rey (1º piso) se transforma na cidade Kolor Balls, um espaço
lúdico coberto por bolinhas coloridas que convida as crianças a viverem grandes
aventuras. O circuito super divertido combina um castelo de obstáculos, um
tobogã em espiral e um caminhão pula-pula gigante. Os ingressos da atração
custam R$ 15 para a sessão de 30 minutos.

No Shopping Estação BH a
atração é a Colmeia de Bolinhas. O espaço, montado no 1º piso, inspirado
na casa das abelhas traz milhares de bolinhas amarelas e pretas, além de um
grande castelo onde a galerinha pode viver aventuras radicais. O evento
permanece no mall até o dia 29/10 e os ingressos custam R$ 15 para a
sessão de 30 minutos.

Já no Shopping Contagem é
possível viver aventuras incríveis no espaço sideral. O Space Ball traz
para a praça de eventos do mall uma nave espacial com brincadeiras de
outro mundo. As crianças podem explorar cada canto da espaçonave, que possui
escorregadores radicais e milhares de bolinhas coloridas. A atração infantil
ficará no 1º piso do mall até o dia 22 de outubro. O ingresso custa R$
15 para a sessão de 15 minutos.

Radicais
Para as crianças que adoram se
aventurar com os amigos, o Space
Kart do Shopping
Estação BH é o programa ideal. A atração conta com toda a
infraestrutura e segurança necessárias para a diversão. Adultos e crianças, com
idade a partir de 8 anos ou que altura acima de 1,40m, podem disputar corridas
em um circuito especial, com o acompanhamento de profissionais especializados.
O Space Kart funciona de terça-feira a domingo no estacionamento G3. Ingressos
R$50.

Outra opção para quem gosta de
adrenalina é a pista de skates elétricos do Shopping Contagem. O
espaço de 110m² conta com monitores especializados e reúne os equipamentos
necessários para a prática dessa nova febre mundial. A estrutura está montada
no 2º piso e os ingressos custam R$ 20 para a sessão de 15 minutos.
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Campanha de doação de brinquedos
Além de se divertir, as famílias
poderão levar mais alegria para as crianças carentes da Grande BH. Os shoppings
Del Rey, Estação BH e Contagem participam da campanha &ldquo;Entre Nessa Brincadeira&rdquo;
promovida pela BRMalls &ndash; maior rede de shoppings da América Latina &ndash; em
parceria com a Disney. A ação, realizada há seis anos, tem o objetivo incentivar a doação de brinquedos novos e
usados, em boas condições, para crianças carentes. A cada doação, o
participante leva para casa um broche colecionável inspirado nos personagens da
animação Toy Story, da Disney·Pixar. A campanha acontece em todo o Brasil até o
dia 12 de outubro e beneficiará instituições como Creche Vila Sumaré, Núcleo
Assistencial Caminhos para Jesus e Projeto Assistencial Novo Céu.

Horário
especial
Durante
o feriado de 12 de outubro, os shoppings Del Rey, Estação BH e Contagem
funcionarão em horário especial. As operações de alimentação estarão abertas
das 12h às 22h, enquanto as lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h.

Serviço

- Shopping Del Rey
Endereço:
Av. Pres. Carlos Luz, 3001, Pampulha
Informações: (31) 3479-2000 | www.shoppingdrelrey.com.br

- Shopping Estação BH
Endereço: Av. Cristiano Machado,
11833, Venda Nova.
Informações: (31) 3118-9901/02 | www.shoppingestacaobh.com.br

- Shopping Contagem
Endereço: Av. Severino
Ballesteros Rodrigues, 850, Bairro Cabral.
Informações: (31) 3956-9621 | www.shoppingcontagem.com.br
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