
O Jardim Botânico oferece três cursos, com vagas limitadas. As inscrições serão de 1º a 5 de 
julho e devem ser feitas no próprio local das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. O curso “Minhas 
férias no Jardim Botânico” oferece 20 vagas com inscrições gratuitas para crianças de 8 a 10 
anos e irá promover, de 09 a 12 de julho, das 13h30 às 16h30, atividades lúdicas como caça ao 
tesouro e observação das árvores. “Desenhando o Jardim Botânico” tem taxa de inscrição de R$ 
60,00 e oferece 10 vagas para crianças de 8 a 12 anos; o curso acontece de 15 a 19 de julho, das 
14h às 16h30, e ensinará técnicas de desenho. “Fotobrincando no Jardim Botânico” também 
tem taxa de inscrição de R$ 10,00 e oferece 20 vagas para crianças de 8 a 10 anos; o período de 
inscrição é de 1º a 19 de julho, o curso será realizado de 22 a 26 de julho, no período da manhã 
(das 8h às 11h30), e vai apresentar o universo da fotografia aos participantes por meio do re-
gistro das paisagens do local. Outras informações: (14) 3281-3358 ou jbbauru@ibest.com.br.

Tradicionais brincadeiras como pega-pega, queimada, amare-
linha, adivinha, culinária, danças regionais, espetáculos e peças 
de teatro irão compor a programação do SESC durante as férias, 
que terá atividades inclusive aos sábados. Serão três semanas de 
atividades e as inscrições deverão ser feitas na Central de Atendi-
mento do SESC, de acordo com as datas estabelecidas para cada 
semana. As peças de teatro e apresentações circenses acontece-
rão aos sábados, às 16h, e terão entrada gratuita. A família toda 
pode participar! Dia 13 de julho tem a peça de teatro “Brincadei-
ras de quintal”, dia 20 é a vez da atração “Parafernália Show” e 
dia 27 será realizado “Bumba meu boi”, espetáculo com dançarinos e músicos. 

Além disso, no mês de julho, as demais apresentações de teatro do SESC esta-
rão voltadas às crianças: elas serão realizadas gratuitamente, sempre às 15h, e há 
necessidade de retirar ingressos na Central de Atendimento uma hora antes do 
início do espetáculo. Dia 7 de julho haverá a apresentação de “Pinóquio Etc e Tal”; 
no dia 9, a peça “Histórias por Telefone” marca presença no palco do SESC e, para 
encerrar, dia 04 de agosto será realizada a peça “O Menino Mais Rico do Mundo”. De 1º a 31 de julho, as crianças pode-

rão se divertir no “Mundo de Aventu-
ras”. Serão três brincadeiras diferen-
tes que inclui cama elástica, bolas e 
bicicletas para agitar as férias: X Bike  
Kids, Orbital Ball e Bungee Trampolim. 
As atividades serão pagas e estão dis-
poníveis para crianças de 2 a 12 anos.  

As animações “Universidades 
Monstros”, já em cartaz, e “Meu Mal-
vado Favorito 2”, com estreia previs-
ta para o dia 05, vão agitar as telonas 
durante as férias. As crianças vão 
adorar conhecer a época de faculda-
de de Mike e Sullivan, protagonistas 
do filme “Monstros S.A” e as novas 
aventuras de Gru, o malvado que pos-
sui um exército de Minions, os seres 
amarelinhos que adoram diversão! 

O evento Kids Julino promove, no dia 2, a apresentação do espetá-
culo teatral “Histórias do Avô do Bisavô de Agripino”, às 19h30, no 
Espaço Boulevard Kids. Depois da peça de teatro, haverá um arraial 
com distribuição de doces para as crianças. No dia 14, o espetáculo 
será reapresentado às 15h. 

De 4 a 14 de julho, as crianças de 4 a 12 anos poderão se divertir 
gratuitamente no Toon City, evento que contará com três diferentes 
atividades com personagens de desenhos animados: “Salão de Ca-
beleireiro das Meninas Superpoderosas”, “Construindo o Cenário da 
Hora da Aventura” e “Salvando o Planeta com Ben 10”. 

Mais informações www.boulevardshoppingnacoes.com.br 

Sugestões de férias em Bauru!
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Confira algumas dicas de lazer 
para as crianças durante o mês 

de julho. Brincadeiras ao ar 
livre e curtir a natureza também 

são boas opções. Aproveitem!

O Horto flo-
restal e o Zoo-
lógico também 
são opções para 
um dia de aven-
turas, diversão 
e conhecimento 
em família!


