Colônia de Férias do Canoas Shopping tem
brincadeiras e atividades gratuitas para crianças de 0 a 12 anos.

De 14 a 29 de julho o Canoas Shopping traz uma atração especial para a garotada: a Colônia de
Férias Canoas Shopping, com o Espaço Baby, cheio de atrações e brincadeiras para os
pequenos de 0 a 3 anos e o Espaço Kids com muita diversão para crianças de 4 a 12 anos.
No Espaço Baby os pequenos se divertem em atividades que ajudam no desenvolvimento
motor, raciocínio lógico e agilidade, como um túnel de formas geométricas e um caminho
colorido. E ainda podem brincar com diversos brinquedos educativos como mini chute a gol e
blocos de montar.
Para os maiores, o Espaço Kids tem a diversão radical do Circuito Ninja, com atividades como
cai não cai gigante, mini parede diagonal, equilíbrio no tronco, argolas gigantes, escalada na
rede, pneus para pular, tiro ao alvo, troncos em alturas diferentes e parede de escalada lisa,
que incentivam a parte motora, penso e raciocínio lógico.
As brincadeiras são abertas para todas as crianças de 0 a 12 anos e a duração é de 15 minutos,
com participação gratuita.
E no Espaço Kids a garotada terá à disposição jogos e brinquedos como dama, pizza maluca,
banco imobiliário júnior e outros para brincar com os amigos pelo tempo que quiserem.
Localizado na Praça de Eventos Guilherme Schell no primeiro piso do Canoas Shopping, a
Colônia de Férias Canoas Shopping fica aberta ao público de segundas a sábados das 14h às
22h e aos domingos, das 12h às 20h.

Serviço:
Colônia de Férias Canoas Shopping
Período: 14 a 29/07
Local: Praça de Eventos Guilherme Schell, no primeiro piso do Canoas Shopping
Horário de Funcionamento: segundas a sábados das 14h às 22h e domingos das 12h às 20h.
Idade: Espaço Baby, de 0 a 3 anos e Espaço Kids, de 4 a 12 anos
Entrada franca

Sobre o Canoas Shopping:
Fundado em 29 de abril de 1998, o Canoas Shopping está localizado na cidade de Canoas,
Região Metropolitana de Porto Alegre/RS. Possui 52.000m2 de ABL, 1,37 mil vagas de
estacionamento coberto e uma grande praça de alimentação com uma diversidade de mix que
atende as mais variadas preferências gastronômicas.
Desde 2006 o Canoas Shopping é administrado pela Mais Valor Planejamento e Gestão de
Negócios, de Santo André/SP. Além do Rio Grande do Sul, que representa 30% dos seus
negócios, a Mais Valor atua também nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Pernambuco e no Distrito Federal.
www.canoasshopping.com.br
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