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Todo começo de ano é assim: as escolas entram em recesso e muitas vezes os pais não conseguem sair de férias no
mesmo período. Por isso, buscar opções de diversão que contemplem toda a família e que sejam perto de casa, é a
melhor pedida. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte são muitas as alternativas, sendo algumas gratuitas. De
museu a shopping, teatro a parques. Fizemos uma lista com algumas opções. Confira!

Férias no
museu
No MM Gerdau Museu das Minas e do Metal é possível encontrar diversas opções para encantar a
criançada. Entre as atividades, totalmente gratuitas, estão dinâmicas, jogos e
oficinas. A programação vai até o dia 31 de janeiro. Os horários são
variados, sempre de terça a sexta-feira. As atividades abordam as temáticas do
Museu de forma leve e descontraída. Para participar, basta apresentar-se
na recepção do Museu. As vagas são limitadas. Menores de 13 anos precisam estar
acompanhados dos responsáveis, que devem participar das atividades com as
crianças. Entrada franca. | Período: até 31 de janeiro | Informações:
www.mmgerdau.org.br

Verão no
Estação BH
O Shopping Estação BH preparou
atrações que vão fazer a alegria da criançada e dos pais. O Verão no Estação
oferece um tobogã fechado, em espiral, com 9 metros de altura, montado entre o
primeiro e segundo pisos do mall, que deságua em um mar com mais de 350
mil bolinhas azuis e transparentes. Um escorregador aberto inflável, com 6
metros de altura, também oferece o mergulho nesse oceano com 175 metros
quadrados. Classificação livre. Crianças menores de dois anos têm entrada
gratuita, mas devem, obrigatoriamente, estar acompanhadas por um adulto
pagante. Ingressos: R$ 20 (sessão de 30 minutos) | Período: até
25 de fevereiro | Informações: www.shoppingestacaobh.com.br

Campanha de Popularização do Teatro de da Dança
O Estação
Cultural, teatro localizado no Shopping Estação BH (3º piso), recebe a 44ª
edição da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança com espetáculos
campeões de bilheteria. A comédia é o gênero predominante da programação no
espaço, que contará, ao todo, com 65 apresentações. Os
espetáculos "Acredite um espírito baixou em mim",
"Guara-pa-rir" e "Como sobreviver em festas e recepções com
buffet escasso" são alguns dos destaques da programação, que traz ainda os
infantis "Os três porquinhos" e "Deu a louca na Chapeuzinho
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Vermelho", em matinês aos finais de semana. Somando R$ 200 em compras no
Shopping Estação BH, o cliente ganha um ingresso para a peça de sua escolha
(sujeito à disponibilidade, enquanto durarem os estoques). Ingressos: a
partir de R$ 15 | Período: até 4 de março | Informações: www.shoppingestacaobh.com.br

O Incrível Mundo Doce
O Shopping Del
Rey recebe com exclusividade o lançamento nacional de &ldquo;O Incrível Mundo Doce&rdquo;.
A atração inspirada em uma candy machine é a aposta do mall para
as férias e traz um circuito de brincadeiras com tobogã sinuoso, rota de
obstáculos, balanço de donuts e piscina de espumas no formato de guloseimas que
marcaram a infância de várias gerações. Ingressos: R$ 20 (sessão de 20
minutos) | Período: até 4 de março.

Bailinho de carnaval do leão Juba
O Shopping Del Rey entra no clima
do Carnaval de Belo Horizonte, a partir do dia 25 de janeiro. O Clubinho
Encantado, parque infantil fixo e gratuito do shopping, recebe uma programação
especial com experiências para toda a família. De quinta a domingo, as crianças
poderão participar do &ldquo;Bailinho de Carnaval do Clubinho Encantado&rdquo;, que contará
com oficinas variadas e encontros com o leão Juba, anfitrião do espaço. A
turminha poderá, ainda, tirar fotos e interagir com o personagem em um ambiente
lúdico. As pulseiras de acesso para o encontro serão distribuídas
gratuitamente, 30 minutos antes de cada sessão, das 14h às 16h, em um balcão
exclusivo da ação, localizado próximo ao evento (1º piso). Entrada Gratuita
| Período: 25 a 28 de janeiro e 1 a 4 de fevereiro

Boliche Del Rey
O esporte também tem lugar na
programação de férias do Shopping Del Rey. O mall sedia o Boliche Del
Rey, único espaço com pistas oficiais da modalidade na capital. O espaço conta
com 18 pistas automáticas e moderna marcação de pontos computadorizada, além de
monitores especializados para auxiliar os iniciantes. O Boliche oferece, ainda,
equipamentos oficiais e adaptados para diferentes perfis de jogadores,
incluindo crianças. O espaço conta com serviço de restaurante e fliperama. Ingressos:
entre R$ 59,40 e R$ 97,80 a sessão de 1 hora (referente ao valor
total do aluguel da pista, que pode ser dividido por até seis pessoas). |
Período: permanente.

Colônia de férias na
academia
A Cia Athletica oferece uma
colônia de férias superdivertida para as crianças quebrarem o tédio nesse
período. A programação celebra a diversidade das cinco regiões do Brasil em
atividades lúdicas que mesclam brincadeiras e diferentes modalidades
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esportivas. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, em dois períodos:
das 8h30 às 11h20, ou das 14h30 às 17h20, e são indicadas para crianças com
idades entre 3 e 14 anos. Ingressos: R$ 80 (diária) e R$ 266 (uma semana)
| Período: até 27 de janeiro| Informações: www.ciaathletica.com.br/belo-horizonte

SERVIÇO
MM GERDAU Museu das Minas e do Metal
Endereço: Praça
da Liberdade, s/n - Funcionários, Belo Horizonte - MG, 30140-010
Horário de
funcionamento: terça a domingo das 12h às 18h // Quinta-feira das
12h às 22h / Toda última terça-feira do mês, das 12h às 17h

Shopping
Estação BH
Endereço: Av. Cristiano Machado,
11833, Venda Nova. Belo Horizonte
Horário de funcionamento:
segunda a sábado: das 10h às 22h; domingos e feriados: das 12h às 21h

Shopping Del Rey
Endereço: Av. presidente
Carlos Luz, 3001, Pampulha. Belo Horizonte
Horário de funcionamento:
segunda a sábado: das 10h às 22h; domingos e feriados: das 12 às 21h

Cia Athletica
Endereço: Shopping Diamond Mall, 3º piso (Av. Olegário
Maciel, 1600, Lourdes)
Horário de funcionamento:
segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h20, ou das 14h30 às 17h20

Isabela Gomes
Relacionamento
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com a Imprensa
Rede Comunicação de Resultado
(31) 2555-5050 Ramal 234
www.redecomunicacao.com
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