
 

Regulamento Circuito de Férias 2021  

Contação de história, oficina de customização de caderno e jardinagem 

 

Oficina de customização de caderno   

Idade permitida:  04 a 12 anos   

Período:  

Dia 09/01/2021:  Oficina das 16h às 16h30, 17h às 17h30, 18h às 18h30, 19h às 19h30 e das 20h 

às 20h30 

Dia 15/01/2021:  Oficina das 19h às 19h30 e das 20h às 20h30  

Dia 17/01/2021:  Oficina das 15h às 15h30, 16h às 16h30 e das 17h às 17h30 

 

Oficina de jardinagem  

Idade permitida:  04 a 12 anos   

Período:  

Dia 10/01/2021:  Oficina das 15h às 15h30, 16h às 16h30 e das 17h às 17h30 

Dia 14/01/2021:  Oficina das 19h às 19h30 e das 20h às 20h30  

Dia 16/01/2021:  Oficina das 16h às 16h30, 17h às 17h30, 18h às 18h30, 19h às 19h30 e das 20h 

às 20h30 

 

Contação de história 

Idade permitida:  03 a 10 anos    

Período:  

Dia 12/01/2021:  Oficina das 19h às 19h30 e das 20h às 20h30  

Dia 13/01/2021:  Oficina das 19h às 19h30 e das 20h às 20h30  

 

Informações importantes para todas as oficinas 

Capacidade Máxima: 10 crianças por sessão. Obedecendo toda a restrição de 2 metros de 

distanciamento de cada criança e materiais individuais para os cursos.   

Tempo de permanência: aproximadamente 30 minutos. 



Atendimento por ordem de chegada e mediante cadastro. A participação só será possível de 

acordo com a disponibilidade de vagas nas respectivas sessões via cadastro prévio.  

Haverá tolerância de atraso nas atividades de no máximo 5 minutos. 

Toda criança será identificada por uma pulseira numerada. 

É necessário ter a presença do responsável pela criança durante toda ação.  

 

Link para cadastro dos cursos: 

Oficinas de customização de caderno: https://www.sympla.com.br/circuito-de-ferias-

shopping-cerrado-oficina-de-customizacao-de-caderno__1096843  

Oficinas de jardinagem: https://www.sympla.com.br/circuito-de-ferias-shopping-cerrado-

oficina-de-jardinagem__1096844  

Contação de história: https://www.sympla.com.br/circuito-de-ferias-shopping-cerrado-

contacao-de-historias__1096856  

 

REGRAS GERAIS 

Ao entrar no espaço, o pai e/ou responsável autoriza a utilização, em caráter gratuito, da 

imagem, nome e som da voz do menor pelo qual é responsável para divulgação. 

A participação no evento caracteriza a aceitação total e irrestrita e o reconhecimento integral 

dos termos deste regulamento, não cabendo aos clientes qualquer tipo do recurso. 

Os objetos perdidos não são de responsabilidade dos monitores ou da organização da ação.  

É obrigatório o uso de máscara para as crianças e responsáveis durante a ação.  

Não é permitida a entrada com alimentos e bebidas. 

Os monitores não se responsabilizam pela guarda das crianças, desta forma, os responsáveis 

devem permanecer durante todo o período de participação da(s) criança(s) na(s) atividade(s). 

Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume. 

Os monitores não estão autorizados a acompanhar crianças ao banheiro. 

As atividades e horários acima poderão ser alterados e cancelados sem aviso prévio. 
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