
ATIVIDADE GRATUITA

PROGRAMAÇÃO 
PERÍODO: de 15 a 31 de julho de 2016 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 12h às 20h 

OFICINAS 
DURAÇÃO: 30 minutos 

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR TURMA: 24 crianças 
CARDÁPIO: bolo no pote, espetinho de frutas e wrap salgado

Para participar da oficina, é necessário preenchimento  
e assinatura da ficha de inscrição com o termo de responsabilidade. 

INSCRIÇÕES

• Permitida a entrada de crianças de 4 a 12 anos.

• Vagas limitadas. 

• Capacidade de crianças por turma: 24 participantes. 

• Entrada de uma nova turma a cada 30 minutos. 

• As fichas de cadastro deverão ser preenchidas no local do evento  
por um responsável, maior de 18 anos, por ordem de chegada. 

• Após a participação na oficina, a criança que quiser  
participar novamente deverá fazer nova inscrição.

ORIENTAÇÕES

• Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas e brinquedos.

• Não é permitida a entrada de animais.

• Todas as atividades estarão sob a coordenação de monitores treinados,  
que darão dicas de funcionamento e segurança e orientarão sobre as regras do evento.

• Ao entrar no espaço, o visitante autoriza a utilização, em caráter gratuito,  
de sua imagem e a do menor pelo qual é responsável,  

na veiculação em mídia especializada, para divulgação do referido evento.

• Os participantes que não estiverem de acordo com as orientações  
da monitoria e da coordenação do evento não poderão permanecer nas atividades.

• O MorumbiShopping e a coordenação não se responsabilizarão  
por objetos esquecidos no local do evento.

CARDÁPIO
12:00 Bolo no pote 16:30 Bolo no pote

12:30 Espetinho de fruta 17:00 Espetinho de fruta

13:00 Wrap salgado 17:30 Wrap salgado 

13:30 Bolo no pote 18:00 Bolo no pote

14:00 Espetinho de fruta 18:30 Espetinho de fruta

14:30 Wrap salgado 19:00 Wrap salgado 

15:00 Bolo no pote 19:30 Bolo no pote

15:30 Espetinho de fruta 20:00 Espetinho de fruta

16:00 Wrap salgado 20:30 Encerramento das atividades do dia

*O cardápio pode ser alterado sem prévio aviso. 
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