
REGULAMENTO ATIVIDADE – EVENTO DE PRIMAVERA  
OFICINAS RECREATIVAS 

 
 

O Evento “Primavera Show” acontece próximo à arena de eventos do 

Shopping todos os finais de semana 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 e 30 de 

setembro de 2017, das 12h às 18h com duração de 30 minutos 

compreendendo atividades que propõem a criança exercitar sua 

criatividade, confeccionando marca páginas de livros e flor de colherzinha. 

 

ATIVIDADES RECREATIVAS 

Dias / horários das sessões: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 e 30 de setembro 

de 2017, das 12h às 18h 

Duração de 30 (trinta) minutos cada.  

Idade para participação no evento: de 04 a 10 anos. 

Capacidade do circuito: até 16 crianças por vez. 

Capacidade de bateria por dia: 12 sessões 

 

DESCRIÇÃO 

As crianças irão confeccionar marca paginas e flores de colher utilizando: 

Papel colorido, colher, palito de sorvete, cola entre outros apliques. 

Todas as crianças que participarem da oficina irão ganhar um copinho com 

algodão e um feijão. 

Após a participação, quem desejar participar novamente das atividades, 

deverá entrar na fila, respeitando a ordem de chegada. 

 

Os responsáveis deverão ser maiores de 18 anos. 

 

REGRAS COMUNS 

Para que as crianças possam participar será necessário que os 

responsáveis preencham um cadastro no local do evento. 

 Os responsáveis autorizam o uso de seus dados com o propósito de 

formação de cadastro do Shopping.  

Os responsáveis autorizam o uso de imagem dos participantes da oficina 

para divulgação através das redes sociais do Shopping. 

 



 

O critério para participação é ordem de chegada e preenchimento do 

cadastro. 

As atividades infantis acontecem sob a coordenação de monitores 

treinados e aptos a fornecer dicas de funcionamento, segurança, regras do 

evento, dentre outras informações. O participante que não acatar as 

orientações de monitoria e coordenação não poderá permanecer nas 

atividades. 

É obrigatória a presença dos pais, enquanto as crianças permanecem no 

evento. 

Cabe aos pais e/ou responsáveis à retirada das crianças do evento, sendo 

assim, é de suma importância à presença dos mesmos enquanto essas 

permanecerem no evento. 

Não é permitida a entrada com alimentos e/ou bebidas, bem como a 

entrada de animais. 

Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou 

qualquer outro volume e não estão autorizados a acompanhar as crianças 

ao banheiro. 

O Anhanguera Parque Shopping se reserva o direito de adotar as medidas 

que se façam necessárias para atender ao melhor funcionamento do 

evento, visando mais comodidade e segurança para os participantes.  

O Anhanguera Parque Shopping tem o direito de uso de imagem do 

evento e de situações que ali estejam, sendo realizadas sem prévia 

liberação ou autorização.  

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 

Regulamento serão julgadas e decididas pela Administração do Shopping.  

Este Regulamento poderá ser alterado ou substituído sem prévio aviso, a 

exclusivo critério da Administração do Shopping cabendo a todos os 

participantes tomarem conhecimento do Regulamento em sua forma mais 

atual. 

 

 


