DIA 14 DE JANEIRO
TEMA: MEU MUNDO ANIMAL
ESTAÇÃO ESPECIAL (14 de Janeiro)
15h - apresentação dos cães de Polícia Militar
16h - apresentação de agility (Pet Dream)
17h - desfile pet (com bicho)
15h às 18h - Cães Doutores (terapia com animais) – equipe médica do hospital Barão
de Lucena
15h às 18h - adoção de animais - APAPE (Associação dos Protetores de Animais de
Pernambuco)
ESTAÇÃO CULTURAL
15h às 20h - Mercado do Artesão (artesões são cadastrados no Prodarte)
15h às 20h - C.A.T. MÓVEL
17h - ORQUESTRA DE FREVO E PASSISTAS
ESTAÇÃO INFANTIL
15h às 18h - Gibiteca itinerante
15h às 20h - equipe de recreação, cama elástica, tobogã
16h - Tapete Voador (grupo de contação de histórias)
ESTAÇÃO ESPORTIVA
16h às 18h - fit dance, jogos e brincadeiras adaptadas, bikes inclusivas (bike sem
barreiras), slackline, skate, badminton e aluguel de bikes
ESTAÇÃO PRAIA
16h às 18h - futebol de praia, vôlei de praia e frescobol
REC GASTRÔ com CERVEJARIAS ARTESANAIS
18h às 21h - O REC GASTRÔ (Food trucks e bike foods)
18h às 22h - Encontro de cervejarias artesanais
DIA 21 DE JANEIRO
TEMA: UNIVERSO GEEK
ESTAÇÃO ESPECIAL (21 de Janeiro)
16h - química e física de efeitos especiais de cinema
17h – oficina de desenhos em de quadrinhos – heróis e vilões – com o arte-educador
Pedro Ponzo.

15h às 18h - Beco dos Quadrinhos
15h às 18h - Canal Potterando
15h às 18h – Game Desafie-me
ESTAÇÃO CULTURAL
15h às 20h - Mercado do artesão (artesões são cadastrados no prodarte)
15h às 20h - C.A.T. MÓVEL
17h - desfile de Bloco Lírico
ESTAÇÃO INFANTIL
15h às 18h - gibiteca itinerante
15h às 20h - equipe de recreação, cama elástica, tobogã
16h - espetáculo “magia para todos” - mágico ryan rodrigues
ESTAÇÃO ESPORTIVA
16h às 18h - zumba, fight, jogos e brincadeiras adaptadas, bikes inclusivas (bike sem
barreiras), slackline, skate, badminton e aluguel de bikes
ESTAÇÃO PRAIA
16h às 18h - futebol de praia, vôlei de praia e frescobol
REC GASTRÔ com CERVEJARIAS ARTESANAIS
18h às 21h - O REC GASTRÔ (Food trucks e bike foods)
18h às 22h - Encontro de cervejarias artesanais
DIA 28 DE JANEIRO
TEMA: CARNAVAL
ESTAÇÃO ESPECIAL (28 de Janeiro)
15h – concurso de drinks com coco verde
15h30 – desfile do bloco de carnaval “mamães no calçadão”
16h – oficina de adereços carnavalescos
ESTAÇÃO CULTURAL
15h às 20h - Mercado do Artesão (artesões são cadastrados no prodarte)
15h às 20h - C.A.T. Móvel
17h - desfile de Maracatu
ESTAÇÃO INFANTIL
15h às 18h - gibiteca itinerante
15h às 20h - equipe de recreação, cama elástica, tobogã
16h - circomico show - malabares, mágica, palhaço
ESTAÇÃO ESPORTIVA
16h às 18h - zumba, fit dance, jogos e brincadeiras adaptadas, bikes inclusivas (bike
sem barreiras), slackline, skate, badminton e aluguel de bikes

ESTAÇÃO PRAIA
16h às 18h - futebol de praia, vôlei de praia e frescobol
REC GASTRÔ com CERVEJARIAS ARTESANAIS
18h às 21h - O REC Gastrô (Food trucks e bike foods)
18h às 22h - Encontro de cervejarias artesanais

PRAÇA DA JUVENTUDE - JIQUIÁ
Programação todas as terças, quintas e sábados
15h às 18h
11 a 30/01 - Atividades esportivas e recreativas (PELC)
Atividades especiais
15h às 18h
16 e 18/01 - oficina de reciclagem
23/01 a 25/01 - Semana do meio ambiente
17h às 18h
20/01 - oficina de frevo
13/01 - contação de estória
27/01 - apresentação de mágico
PARQUE SANTANA
Programação todas as terças, quintas e sábados
15h às 18h
11 a 30/01 - Atividades esportivas e recreativas (PELC)
15h às 18h
16 e 18/01 - oficina de reciclagem
23/01 a 25/01 - Semana do meio ambiente
18h às 19h
13, 20 e 27/01 - Cine Fusca
PARQUE URBANO DA MACAXEIRA

Programação todas as quartas, sextas e domingos
15h às 18h
12 a 31/01 - Atividades esportivas e recreativas (PELC)
Atividades especiais
15h às 18h
17 a 19/01 - oficina de reciclagem
24 a 26/01 - Semana do Meio Ambiente
18h às 19h
14 e 28/01 - Cine Fusca
17h às 18h
21/01 - apresentação de circo
PARQUE CAIARA
Programação todas quartas, sextas e domingos
15h às 18h
12 a 31/01 - Atividades esportivas e recreativas (PELC)
Atividades especiais
15h às 18h
17 a 19/01 - oficina de reciclagem
24 a 26/01 - Semana do Meio Ambiente
17h às 18h
14/01 - contação de estória
21/01 - apresentação de Mágico
28/01 - apresentação de Circo

