
 
Regulamento Ação Gincana com o Papai  

 
No dia 06 de agosto de 2022 será realizada a ação Gincana com o Papai. Será uma ação gratuita, sendo 3 sessões, 
com duração aproximada de 1h, realizada a partir das 15hs, no Parque Shopping Barueri, e destinada a crianças de 
04 anos a 12 anos, com capacidade máxima de 100 crianças e 100 pais (vagas limitadas). Caso o pai tenha mais de 
1 criança, deverá realizar um cadastro para cada, no horário escolhido. 
 
Para participar da Gincana com o Papai, basta o cliente se inscrever no link disponibilizado em nossas plataformas  
digitais (https://www.parqueshoppingbarueri.com.br/novidades/gincana-com-o-papai) informando o nome do 
pai, CPF, endereço, nome completo da criança, data de nascimento, e-mail  e whatsapp. 
 
Direito de imagem: O responsável concorda com a divulgação de foto e vídeo de ambos os participantes, 
captados no dia do evento pela equipe de marketing do Parque Shopping Barueri, afim de divulgação do evento 
em seus canais de comunicações e redes sociais. 
 
Inscrições abertas do dia 27/07 até 04/08, vagas limitadas.   

O evento irá promover uma experiência entre filhos e pai com atividades recreativas conduzidas por uma 
narrativa emocional. O objetivo é estreitar os laços de amor e afeto no período em que é comemorado o Dia dos 
Pais. 

A Gincana com o Papai terá 4 atividades: 

• Montagem de quebra-cabeça: quebra-cabeça em dupla, brincadeira antiga, que ensina que na vida 
podemos errar e acertar, mas juntos, somos melhores. 

• Bolinha na colher: a criança receberá uma bolinha, e a colocará na colher. O desafio é levar até o pai, que 
receberá a bolinha na colher, e levará até o outro lado para o filho, sem deixar a bolinha cair. 

• Gol às cegas: muitas vezes, os filhos sem "direção", precisam do apoio dos pais. Com olhos vendados, os 
filhos receberão instruções de direção para que acertem o gol. 

• Dinâmica do homem aranha: cada um tem uma expectativa de vida, independentemente de suas 
escolhas, esse vínculo deve permanecer. Nesta dinâmica, a turma em círculo, formará uma teia de aranha 
com um rolo de barbante. o primeiro recebe o rolo e cita algo importante para ele, sem soltar a ponta, 
joga para outro participante que faz a mesma coisa, até que todos recebam, sem soltar a ponta, formando 
uma grande teia de união. 

Premiação: Será disponibilizado medalha para todos os participantes. 

Horário das sessões: 15:00 - 16:00 - 17:00 - Tolerância de 10 minutos para iniciar. 

Capacidade máxima: Para 100 crianças, divididas em 3 sessões. 

Local das atividades: Coworking.  

Ao se inscrever o responsável estará de acordo com este regulamento.   


