


O evento Circo Mania foi idealizado
para atender crianças do maternal até

a fase escolar, buscando despertar
nelas a magia e o encantamento do

circo.
 

Nosso ambiente é totalmente lúdico e
estimulante, aliando brincadeiras

circenses com brincadeiras clássicas
infantis.

 
Durante a estadia na praça, traremos

diversas experiências ás crianças,
como workshops com mágicos,

palhaços, malabaristas, pintura facial
e escultura de balões.















Atendemos crianças de 0 a 10 anos.

Crianças de 0 a 2 anos 11 meses e 29 dias SOMENTE

ACOMPANHADA POR UM RESPONSÁVEL MAIOR DE 18 ANOS.

Crianças Especiais SOMENTE ACOMPANHADA POR UM

RESPONSÁVEL MAIOR DE 18 ANOS. (Costumamos dar 15

min de cortesia. Ex: brincou 1 hora paga 45 min).

AT
ENÇÃO



HO
RÁRIOS

De Segunda à Sábado das 10:00 horas as 22:00 horas.
Domingos e feriados das 12:00 horas as 20:00 horas.

(Seguimos o horário do shopping).
 



AT
RAÇÕES

Monitoras com Uniforme Lúdico e divertido
Palhaço Malabarista e Equilibrista

Mágico com truques e brincadeiras
Pintura Facial

Escultura em Balão
E Muita diversão...



 15 Minutos R$ 15,00
30 Minutos R$ 28,00
45 Minutos R$ 41,00
01 hora       R$ 54,00

IN
GRESSOS

OBS :  O  t empo  de  permanênc ia  das  cr ianças  no  parque  é  de  re sponsab i l idade  dos  pa i s .



Proibida a entrada de crianças com suturas, ferimentos abertos ou membros engessados.
Obrigatório a apresentação de documentos com foto do responsável, na entrada e na saída da
criança.
Não é permitida a entrada da criança com objetos que possam causar ferimentos à terceiros.
Não nos responsabilizamos por objetos perdidos.
Não é permitida a entrada com alimentos e bebidas.
Aconcelhável levar a criança ao banheiro antes de iniciar a brincadeira, pois o tempo não pode ser
pausado.
São os pais ou responsáveis que devem controlar o tempo da criança no brinquedo.
Não disponibilizamos serviço de guarda-volumes.
Atendemos crianças de 0 a 10 anos, sendo que para crianças de 0 a 2 anos é obrigatório a
permanência de um responsável maior de 18 anos no brinquedo.
Praticamos o sistema de cobrança em minutos. (Conforme tabela acima).
Nosso horário de atendimento é de Segunda à Sábado das 10:00 as 22:00 horas. Domingos e Feriados
das 12:00 as 20:00 horas.
É obrigatório o cadastro e emissão de ticket na entrada da criança.
Emitimos NFS-e e a mesma é enviada via e-mail.
Crianças com necessidade de atendimento especial: Para que possamos obedecer o art.5 da Lei
n.8.069/90, especialmente em relação aos menores que necessitem de cuidados diferenciados, e
para garantir que não haja qualquer tipo de negligência, por ação ou omissão aos seus direitos, é
obrigatório que sejam acompanhados por um responsável maior de 18 anos em período integral.
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REGRAS DE FUNCIONAMENTO


