
 
Regulamento Feriadão Kids 
 
Período: 12 a 14 de outubro  
 
Programação: 
 
12/10 
10h e 11h - teatro para Bebês Um Baú de Barulhinhos  
16h – Show de Mágica  
17h – Teatro Infantil A Bela e a Fera 
 
 
13/10 
10h e 11h - teatro para Bebês Um Baú de Barulhinhos  
16h – Piquenique e Contação de Histórias  
17h – Teatro Infantil A Cigarra e a Formiga 
 
14/10 
16h - Show Beatles para Crianças  
 
 
Onde: Palco Central 

 
Evento Gratuito  

 

Para participar  

 
Para participação no teatro para bebês Um Baú de Barulhinhos e Piquenique 
com Contação de Histórias, os interessados serão atendidos por ordem de 
chegada no local do evento e estarão sujeitas à lotação máxima. As inscrições 
serão abertas meia hora antes de cada evento, no balcão de inscrições do Palco 
Central.  
 
Em caso de chuvas ou mau tempo, as vagas do Piquenique com Contação de 

Histórias poderão ser reduzidas. 

A inscrição se dará através de um cadastro presencial, sendo obrigatório o 
preenchimento de todos os campos pelos pais ou responsáveis da criança, que 
deverá ter mais de 18 anos.  
 
Para participação nos teatros A Bela e a Fera, A Cigarra e a Formiga e o show 
Beatles para Crianças não é necessário inscrição antecipada. 

O responsável também autoriza o uso de imagens captadas durante o evento 
para arquivamento ou publicação.  
 
Os monitores não se responsabilizam pela guarda da criança. Desta forma, os 
pais ou responsáveis devem permanecer junto ao local do evento.  



 
Não é permitido o acesso com nenhum tipo de alimento e bebida (inclusive bala 
e chiclete), brinquedos, sacolas e embrulhos.  
 
Os monitores não estão autorizados a acompanhar as crianças ao banheiro.  
 
Não é permitida a entrada de animais de estimação. 

Capacidade: Turmas de 50 crianças de 0 a 3 anos para o teatro para bebês Um 
Baú de Barulhinhos.  

Turma de 100 crianças de 3 a 12 anos para o piquenique com contação de 
histórias.  

 

 

 


