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L

á vem o Dia das Crianças,
que acontece neste sábado. Para facilitar a vida de
quem quer levar os filhos, sobrinhos e pequenos e pequenas da família para se divertir,
O DIA dividiu os eventos desse fim de semana por áreas do
Rio, incluindo também São
Gonçalo/Niterói e Baixada.
Lembrando que as crianças
têm um megaferiadão pela
frente, já que terça-feira é Dia
do Professor. Alguns eventos
da nossa lista prosseguem durante a semana, como o Festival Internacional Pequeno Cineasta, que traz filmes feitos
por crianças de todo o mundo,
e acontece na Zona Norte e na
Zona Sul. Alguns locais com
programação predominantemente adulta agendaram
festividades infantis, como a
Feira de São Cristóvão e o Renascença Clube.
Importante: há eventos
que acontecem ao ar livre. Em
caso de chuva, confira a realização deles por telefone ou
pelas redes sociais. No mais:
programe-se e divirta-se.
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No fim de semana
das crianças há eve
ntos infantis em
lugares como a Feir
a de São Cristóvão
e o Renascença
Clube, além de prog
ramação especial n
os Sescs
ZONA NORTE
BAILINHO DA CRESPINHOS.
Evento tem sorteios, aulas de danças, brindes,
desfile de moda e lançamento de música
nova da Elis MC, ‘Super Incríveis’. Arena Carioca
Fernando Torres. Rua Bernardinode Andrade
200/portão 4, Parque Madureira (2143-2903).
Amanhã, de 17h às 20h. R$ 1.
CADEG.
O mercado municipal, em parceria com
o Sesc, preparou uma programação para
divertir as crianças, com oficina de plantio
de hortaliças, brinquedos venezuelanos,
construção de livros, pintura facial e slime,
além de outras atrações. Rua Capitão Félix
110, Benfica (3890-0202). Domingo, das 10h
às 16h. Entrada gratuita.
CARIOCA SHOPPING.
Local apresenta Corrida Kids, com percursos
diferenciados para as diferentes faixas
etárias. As inscrições foram até quinta, mas
ainda haverá brincadeiras como cama elástica, piscina de bolinhas, guerra de cotonete,
tobogã e presença de personagens para
interagir com as crianças. Estacionamento
G5, Avenida Vicente de Carvalho 909, Vila da
Penha (2430-5120). Domingo, a partir das
8h. Evento gratuito.

FOTOS DIVULGAÇÃO

FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO.
O local, na Praça dos Repentistas, haverá gratuitamente pintura de rosto, oficina de escultura de
balões, teatro de bonecos, princesas, animação
com palhaços, pula-pula e brincadeiras. Praça de
São Cristóvão s/nº (2580-5335) Amanhã, de 13h
às 17h. Entrada franca.
FESTIVAL INTERNACIONAL
PEQUENO CINEASTA.
O festival traça um panorama da produção
audiovisual infantojuvenil através de curtas
feito por crianças e jovens de todo o mundo.
Arena Carioca Dicró. Rua Flora Lobo 184,
Penha Circular (3486-7643). De 9 a 12 de
outubro. De 10h às 17h.
ILHA PLAZA SHOPPING.
O local comemora o dia das crianças no

RENASCENÇA

espaço do Clubinho (piso G2) com oficina
de mini modelo por um dia para meninos
e meninas, dicas para futuros youtubers,
oficina de slime e oficina de pintura, no
sábado. No domingo, tem Spa das Princesinhas, oficina de pintura e Teatrinho do
Sitio do Pica-Pau Amarelo. Avenida Maestro Paulo e Silva 400, Jardim Carioca,
Ilha do Governador (2468-8100). Hoje e
amanhã, das 15h às 18h. Entrada franca.
MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS
AFINS.
Evento vem com várias atrações gratuitas.
No sábado, às 14h, o museu abre as portas
com a jornada de conhecimento no Centro de
Visitantes. Às 15h, as crianças usam o aplicativo Pokemon para a atividade Jogando Com
a Ciência. Às 16h tem oficina de lançamento
de foguetes. No domingo, tem Planetário
Inflável Digital, com sessões às 15h, 16h e 17h
(serão distribuídas 30 senhas para cada sessão, a partir das 14h). Rua General Bruce 586,
São Cristóvão (3514-5299). Funcionamento
no sábado de 14h às 19h, e domingo de 14h às
18h. Entrada franca.
QUINTA DA BOA VISTA.
Local tem espaço aberto para passeios,
brincadeiras e piqueniques. Avenida Pedro
II, Parque da Quinta da Boa Vista s/nº, São
Cristóvão. Todos os dias, de 8h às 18h.
RENASCENÇA.
No Dia das Crianças, que tem o tema ‘Amor’,
tem parquinho infantil com brinquedos
infláveis e pula-pula, jogos de mesa, rapel
com os oficiais bombeiros, e exibição de cães
da corporação. Tem almoço festivo e lanche,
além de sorteio de bicicletas. Rua Barão
de São Francisco 54, Andaraí (3253-2322).
Amanhã, a partir das 13h. Entrada gratuita.
RIO ZOO.
O local funciona normalmente neste
fim de semana. Os pais podem levar
a criançada ao local para conhecer
diversos animais e espécies, como o
mico-de-cheiro, o leão, diversas aves
e répteis. Avenida Pedro II, Parque da
Quinta da Boa Vista s/nº, São Cristóvão

(3030-2141). Sáb e dom, das 10h às 17h.
R$ 10 (valor unitário).
SESC MADUREIRA.
No Dia das Crianças, o evento ‘A Importância
do Brincar na Sociedade’ une brincadeiras
antigas unidas a games. Rua Ewbank da Câmara 90, Madureira (3350-2699). Amanhã,
de 9h às 17h. Entrada franca.
SESC RAMOS.
Entre os vários eventos, o local tem oficina
de slime. Rua Teixeira Franco 38, Ramos
(4020-2101). Amanhã, de 10h às 16h.
Entrada franca.
SESC TIJUCA.
O local apresenta a peça ‘Raulzito Beleza
- Raul Seixas para Crianças’, que se inspira
na infância e em grandes sucessos de Raul
Seixas para contar a história de um menino
que tem TDAH. Rua Barão de Mesquita
539, Andaraí (4020-2101). Amanhã e dom,
às 16h. R$ 10 (estudantes e maiores de 65
anos pagam meia-entrada - R$ 2,50 para
habilitado Sesc).
SHOPPING BOULEVARD.
Local faz oficina de robótica para crianças, Amigo Robô, neste sábado, a partir
das 14h, com atividades divididas entre
crianças de 2 a 4 anos (customização
de viseiras, jogo da velha reciclável), 5
a 7 (oficina maker) e 8 a 15 (oficina de
gamnes Kinect e de programação de
robôs). No domingo, tem Robô Play com
grupo Panos Pra Manga, às 16h, incluindo
gincana robô. Palco Boulevard. Rua Barão
de São Francisco 236, Grande Tijuca
(2577- 8777). Praça de Alimentação, 3º
piso. Entrada franca.
SHOPPING JARDIM GUADALUPE.
Dia das Crianças “retrô”, com brinquedos
infláveis, giro radical, cama elástica,
escalada, tobogã, corridas de saco e de
colher, pula-corda, cabo de guerra, dança de
cadeiras e cabra cega. Avenida Brasil 22.155
(estacionamento e praça de alimentação),
Guadalupe (3512-9100). Amanhã, das 15h às
19h. Entrada gratuita.
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