O evento Férias + Divertidas é gratuito destinado ao público em geral. O evento conta com
apresentações de companhias teatrais especializadas em peças infantis e oficinas infantis que
serão realizadas na Praça de Eventos do Shopping Center Norte.
O período da atração está compreendido entre os dias 15 e 30 de janeiro, das 12h às 20hs.
A participação nas apresentações teatrais será por ordem de chegada no local com capacidade
de até 150 pessoas. Já a participação das oficinas infantis também será por ordem de chegada
com a capacidade de 20 crianças por horário.

APRESENTAÇÕES TEATRAIS
Datas: 15, 16, 22, 23, 29 e 30/01 (sábados e domingos).
Horário: às 16hs, exceto Beatles Para Crianças às 18hs (tempo estimado de cada apresentação
entre 40 a 60 minutos).
Capacidade: 150 lugares por ordem de chegada
OFICINAS
Datas: 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28/01 (de segunda a sexta-feira).
Horário: 14h às 20h (última sessão as 19h30) As sessões acontecem a cada trinta minutos e
tem a duração de vinte minutos cada. Nos intervalos, os locais são higienizados para a próxima
sessão.
Capacidade: 20 crianças por oficina
Idade recomendada: 3 a 12 anos
Para participar das Oficinas Infantis os interessados deverão cadastrar-se no Balcão do Evento
a partir das 13h30 do dia escolhido e, também, por ordem de chegada.

Os interessados devem se apresentar na entrada do evento com, no mínimo, 30 minutos de
antecedência e ocupar os lugares em ordem de chegada sendo que as crianças devem estar
acompanhas pelos seus responsáveis e estes, em nenhum momento devem deixá-las sozinhas
no evento. Os monitores do espaço e funcionários do Shopping Center Norte não se
responsabilizarão pela criança desacompanhada.
É proibida a entrada com alimentos ou bebidas e é obrigatório o uso de máscara.
Obrigatório a apresentação da comprovação de vacinação para a participação do evento.
Participando do evento Férias + Divertidas você automaticamente cede o uso do nome,
imagem e som de voz para fins de divulgação, sem quaisquer ônus ao Shopping Center Norte,

ficando o mesmo livre para usar o nome, imagem e som de voz em quaisquer mídias que julgar
pertinente por um período indeterminado.
Participando do evento Férias + Divertidas você automaticamente aceita e concorda com as
condições deste regulamento.
O Shopping Center Norte reserva-se o direito de mudar o regulamento e/ou a programação do
evento em qualquer tempo e sem aviso prévio.
Cronograma de apresentações e oficinas:
15/01: Apresentação Peixonautas
16/01: Contação de história ‘Arroz, Feijão, História e Macarrão’
17/01: Oficina de slime
18/01: Oficina de origami
19/01: Oficina de massinha
20/01: Oficina de teatro de sombras
21/01: Oficina de fantoches
22/01: Apresentação Beatles Para Crianças
23/01: Apresentação Los Truqueros (circo)
24/01: Oficina arte e pintura
25/01: Oficina de scrapboock
26/01: Oficina de filtro dos sonhos
27/01: Oficina de teatro de sombras
28/01: Oficina de fantoches
29/01: Apresentação Annie
30/01: Apresentação Pinochio

