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Sobre a autora
Sou Maria Luiza Naves, jornalista de profissão e mãe por
instinto. Mais conhecida como Malu Naves, tenho dois filhos Henrique
(6 anos) e Bianca (2 anos) e um super marido Wellington Maciel que
me dá muita força nas minhas ideias e empreitadas (das mais as
menos animadas).
Sou editora do blog Com Filhos por aí! Por lá, escrevo sobre
possibilidades para as famílias se divertirem com as crianças em
momentos realmente agradáveis para todos, dentro ou fora de casa,
fortalecendo os laços familiares. Dou dicas de lugares, viagens,
atividades e produtos para se divertir com os filhos.
Minha grande paixão sempre foi passear, viajar e conhecer novos
lugares mesmo que fosse sem sair de Brasília, minha cidade natal.
Sonho em conhecer muitos lugares, tenho uma lista enorme. Porém,
hoje vivo um dia após o outro e quando surge uma oportunidade caio
no mundo com minha família. Enquanto não viajamos aproveitamos a
vida Com nossos filhos por aí!
Acompanhe o Com Filhos por aí! no Facebook e no Instagram.
Publicamos ideias e dicas bem bacanas de momentos de diversão em
família.
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Por que visitar Brasília?
Sempre digo que nós brasilienses nos divertimos em qualquer cidade
porque a nossa é diferente de tudo. Brasília encanta os turistas pelas suas
diferenças. Aqui, faltam esquinas, quarteirões e arranhas céus no centro da
cidade. Falta o centro da cidade que é espalhado por setores como o
hoteleiro, de autarquias, os ministérios, a praça dos tribunais entre outros
e as ruas como a rua das farmácias, rua dos restaurantes, rua dos tecidos
entre outra que só os brasilienses entendem a lógica.
Uma organização diferente que nos presenteou com o maior parque
urbano da América Latina, o Parque Sara Kubitschek, conhecido pelos
brasilenses como Parque da Cidade. São 420 hectares, com árvores, muito
verde, sombras, diversos parquinhos e uma pista de corrida que passa em
todo parque e é super frequentada pelos moradores da cidade.
Sem contar o lindo lago Paranoá com diversas atrações em suas
margens que vão desde atividades náuticas a aventuras gastronômicas
deliciosas. Um lago artificial que deixa o pôr do sol na cidade lindo.
Nesse e-book, separei com muito carinho lugares que gosto de ir com
minha família. São pontos turísticos da cidade, lugares de diversão,
restaurantes, cafés e hotéis que conheço e já fui com minha família. São
locais que tem infraestrutura para atender as crianças e mostram o
potencial de Brasília para receber famílias que têm filhos pequenos.
Bem, sou suspeita para falar da minha cidade que agora apresento
aos meus filhos, aos pais que gostam de se divertir com as crianças e ao
mundo por meio do e-book Brasília com criança - guia para quem quer se
divertir na cidade.
Ah, sem falar que, se você for brasileiro, precisa conhecer a capital
do seu país. Aqui, temos muitas atividades e acontecimentos que vão além
da política. Quem mora por aqui se diverte muito e quase não vê politico
por aí! Venha conferir!
Malu Naves
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Aonde ir com crianças
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
Um dos lugares mais bacanas para ir com a
família em Brasília é o CCBB. Mesmo que
não tenha atração cultural para a idade da
criança, ela vai adorar. Tem muito espaço
com árvores, sombras, locais para correr e
brincar, além de oferecer lugar para sentar
e tomar um café ou fazer um super
piquenique. A infraestrutura é ótima. Tem
fraldário e banheiros bem localizados para
as crianças maiores.
Funcionamento: de quarta a segunda, das 9h às 21h.
End: SCES, Trecho 02, lote 22, (próximo a Ponte JK).
Entrada franca.
Contato: 61 3108 7600
Site CCBB

Jardim Botânico de Brasília
Um passeio ao ar livre imperdível em
Brasília é o Jardim Botânico. Uma
unidade de conservação da natureza com
vegetação nativa super bem cuidada.
Além disso, tem jardins temáticos,
espaços com sombra para fazer um
delicioso piquenique, para as crianças
brincarem, correrem e uma programação
rotativa de feiras.
Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 17h.
End.: SMDB – Área Especial. Na subida da QI 23 do Lago Sul.
Valor para entrar: R$ 5,00 por pessoa. Crianças até 12 anos, idosos acima de 60 anos
e deficientes não pagam ingresso.
Contato: 61 3366 5597 | 3366 2141
Site Jardim Botânico
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Aonde ir com crianças
Parque Sara Kubitschek
Também conhecido como Parque da
Cidade, o Parque Sara Kubitschek é um dos
maiores parques urbanos do mundo e um
dos principais locais de lazer ao ar livre da
cidade. Para as crianças tem vários
parquinhos e possibilidades de passeio,
como andar de bicicleta, de patins ou de
patinete, além de dar comida aos gansos e
ver os peixes no lago do estacionamento
número 10.
Funcionamento: Aberto todos os dias das 5h às 24h.
End.: Eixo Monumental – Asa Sul.
Entrada franca.

Parquinho Ana Lídia
Um foguete enorme e a grande extensão
de areia são os destaques do parque, um
dos cartões postais da cidade. Também
possui gramado e mesas para piquenique. A
pista de ciclismo interna possibilita às
crianças andarem de bicicleta, de patins ou
de patinete com tranquilidade.
A maioria dos brinquedos são de ferro.

Funcionamento: aberto todos os dias das 5h às 24h.
End.: Próximo ao estacionamento número 12 do Parque Sara Kubitschek no Eixo
Monumental – Asa Sul.
Entrada franca.
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Aonde ir com crianças
Parque Nacional de Brasília
Conhecido pelos brasilienses como Água
Mineral, o Parque surgiu para proteger as
nascentes de água potável da Capital
Federal e preservar a vegetação do local. A
principal atração do parque é a parte das
piscinas formadas a partir dos poços de
água, que surgiram às margens do Córrego
Acampamento, pela extração de areia feita
antes da implantação de Brasília.
Funcionamento: todos os dias das 8h às 16h.
End.: Rodovia BR 003 Km 8,5, Via EPIA
Valor para entrar: visitante estrangeiro R$ 24, visitante brasileiro ou
estrangeiro residente no Brasil R$ 12. Visitante com idade de 60 anos ou mais,
e crianças com 12 anos incompletos são isentos.
Contato: 61 3233 4553

Jardim Zoológico de Brasília
Tem mais de 1.250 animais distribuídos em
230 espécies, muito verde, árvores e
sombras, além de banheiros, parquinho e
bastante espaço para as crianças
correrem. Esse é um passeio de uma
manhã ou um dia se quiser conhecer todo
o zoológico. Nesse caso, vale a pena
programar um piquenique. É possível
estacionar o carro dentro do local.
Funcionamento: de terça a domingo das 9h às 17h.
End.: Avenida das Nações, L4 Sul.
Valor para entrada: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia). As isenções para deficiêntes
e seu acompanhante, e para crianças com até 5 anos.
Contato: 61 3445 7000 | 3445 7003
Site Zoologíco Brasília

Veja a lista de outros parques para visitar em Brasília.
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Aonde ir com crianças
Torre de TV e Feira de Artesanato
Se você for no fim da tarde dá para ver a
cidade de dia do alto do mirante, fazer um
lanche e visitar a Feira de Artesanato (ao
lado) e no começo da noite ver a Fonte
Luminosa com show de águas coloridas em
frente a Torre. Se ainda tiver animação,
suba no mirante de novo e veja a cidade, à
noite.

Funcionamento:
Mezanino e mirante: de terça-feira a domingo, das 9h às 19h.
Feira de Artesanato: de terça a quinta-feira, das 9h às 17h, e de sexta-feira a
domingo, das 9h às 18h.
Fonte Luminosa: de terças à sextas, das 18h30 às 20h – funciona
ininterruptamente. Sábados, domingos e feriados, das 10h30 às 21h10. A cada
40 minutos funciona (das 13h10 às 14h30 desligada).
End.: Eixo Monumental
Contato: Site torre de TV

Planetário
Uma experiência diferente de cinema. A
sala é redonda com as poltronas
ligeiramente inclinadas para as pessoas
poderem observar imagens exibidas no
teto. Os filmes simulam os fenômenos da
astronomia, como o mapeamento dos
céus, planetas, estrelas cometas e outros
corpos do universo. O edifício também é
um centro científico, cultural, histórico e
de entretenimento.
Funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h às 21h e sábado e domingo das 8h às
20h. Horário da bilheteria para retirar o ingresso: de segunda a domingo das 8h às 19h.
Ingressos: 1kg de alimento não perecível (menos sal) e crianças até 3 anos, não pagam.
End.: Eixo Monumental
Contato: 61 3361 6810
Site Planetário
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Aonde ir com crianças
Esplanada dos Ministérios e Congresso Nacional
Que tal levar as crianças para um passeio diferente! A Esplanada dos
Ministérios e o Congresso Nacional são diferentes de qualquer centro, de
qualquer cidade do mundo. Você já parou para pensar nisso!? Se você
contar uma pouco da história, de forma lúdica, que ali é o centro das
decisões do país, tenho certeza que a criança vai ver o local com outros
olhos. Experimente!
Um lugar tão diferente assim tem que tirar algumas fotos.
Se você conseguir um papelão ou estiver com uma bermuda/calça grossa
vale a pena escorregar no gramado em frente ao Congresso Nacional.
Veja nosso vídeo abaixo!

É vídeo!! Clique na imagem!

Visitação ao Congresso Nacional
É feita de forma integrada entre o Senado Federal e a Câmara dos
Deputados. Tem visita guiada com duração de cerca de 60 minutos.
Funcionamento: nos finais de semana e feriados, o acesso é feito pela rampa
principal, que fica em frente à Esplanada dos Ministérios. Em dias úteis, o
atendimento é feito na Chapelaria (Salão Branco, no subsolo).
Horário: das 8h30 às 17h30, com a saída do primeiro grupo às 9h.
Entrada franca.
End.: Praça dos Três Poderes.
Site de informações sobre a visitação no Congresso
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Aonde ir com crianças
Memorial JK
O museu traz a trajetória do Presidente
da República Juscelino Kubitschek e sua
esposa Sarah Kubitschek. É possivel
interagir com conteúdos audiovisuais
distribuídos pelo museu e assistir o
documentário sobre JK.
Clique na imagem ao lado para ver o vídeo
do museu!
Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 18h.
Valor para entrar: inteira R$ 10 e meia-entrada para estudantes e idosos.
End.: Eixo Monumental - Lado Oeste Praça do Cruzeiro
Contato: 61 3226 7860 | 3225 9451
Site do Memorial JK

Museu do Catetinho
O Palácio do Catetinho apresenta os
objetos e o mobiliário original da época,
anos 50. Foi a primeira residência oficial
do presidente Juscelino Kubitschek.
Imagens fotográficas com testemunhos de
candangos proporciona uma viagem no
tempo. Os ambientes e os objetos em
ótimo
estado
de
preservação
proporcionam ao público imaginar a
grande aventura que deve ter sido a
construção de Brasília.
Funcionamento: de terça a domingo das 9h às 17h.
Entrada franca.
End.: Km 0 – BR 040 / Gama – DF
Contato: 61 3338 8803 | 3386 8167
Site do Museu Catetinho
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Aonde ir com crianças
Cine Drive-in
Inaugurado em 1973 é, atualmente, o
único em funcionamento no Brasil.
Para as crianças, sempre tem os filmes
novos dos mais badalados estúdios e a
curtição de assistir ao filme no porta
malas do carro com almofadas e
endredom. Transmissão de áudio em FM e
ótima qualidade da imagem em FullHD.
Funcionamento: diariamente de segunda a domingo, exibindo até três sessões por
noite, conferir no site do Cine Drive-in
Valor da entrada: 2ª a 5ª Feira R$ 22,00 a inteira e R$ 11,00 a meia.
Deficientes, estudantes, acima de 60 anos e crianças até 10 anos pagam meia.
6ª Feira a Domingo e Feriados R$ 24,00 a inteira e R$12,00 a meia.
End.: Área Especial do Autódromo, Asa Norte.
Contato: 61 3273 6255

Striker Boliche
É o mais novo modelo de entretenimento
no Brasil dentro do conceito “Casual
Bowling” e traz diversão garantida para
amigos, casais e famílias.
A área reúne 16 pistas automáticas,
diversos games, pistas de dardos e um
cardápio com diversas opções de petiscos,
sanduíches, bebidas e sobremesas.

Funcionamento: de segunda a quinta das 16 às 24h.
Sexta e sábado das 14 às 1h e domingo das 14 às 24h.
End.: SCES Sul, trecho 2, conjunto 32, parte CN2 - Shopping Pier 21 / Asa Sul
Contato: 61 3223 0503
Site Strike Boliche
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Aonde ir com criança
Parque Nicolândia
Oferece uma variedade de atrações que
proporcionam diversão e entretenimento
para todas as idades, um cartão postal da
cidade. Desde a inauguração (1978)
passaram pelo parque mais de 10 milhões
de visitantes. Para às famílias, em
especial os jovens e as crianças, a
diversão e a alegria estão garantidas em
cada visita com momentos inesquecíveis.

Funcionamento:
Quintas e sextas-feiras das 14h às 21h.
Sábados, domingos e feriados das 11 às 20h.
Nas férias: de terça a sexta-feira das 14h às 21h, sábado e domingo das 11h às 20h.
Valor do ingresso: quintas e sextas R$30,00 (meia) e R$60,00 (inteira).
Sábados, domingos e feriados R$40,00 (meia) e R$80,00 (inteira).
End.: Parque da Cidade Sarah Kubitschek Estacionamento n° 12
Contato: 61 3321-5330 Site do Parque Nicolândia

iFly Brasília
Quando for à iFLY Brasília prepare-se para
ser surpreendido.
É emocionante. É mágico.
Experimente a sensação de voar e flutuar
sobre o ar. Não há nenhum paraquedas e
você não salta de nada. Super divertido,
super seguro e incrível!
Quem nunca sonhou em voar?

Funcionamento: de terça a sábado das 10h às 22h. Domingo das 10h às 20h.
End.: SCES Trecho 2, Conjunto 35, Parte 1 - Asa Sul
Valor do voo: a partir de R$ 249
Contato: 61 4042 1904
https://www.iflyworld.com/brasilia/
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Aonde ir com crianças.
Lista para você ter em mãos:
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
Funcionamento: de quarta a segunda, das 9h às 21h. End.: SCES, Trecho 02, lote 22.
Jardim Botânico de Brasília
Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 17h.
End.: SMDB – Área Especial. Na subida da QI 23 do Lago Sul.
Parque Sara Kubistchek e Parquinho Ana Lídia
Funcionamento: aberto todos os dias das 5h às 24h. End.: Eixo Monumental.
Parque Nicolândia
Funcionamento: quintas e sextas-feiras das 14h às 21h. Sábados e domingos das 11 às
20h. Feriados das 11h às 20h. End.: Parque Sarah Kubitschek Estacionamento n° 12
Parque Nacional de Brasília
Funcionamento: todos os dias das 9h às 17h. End.: Rodovia BR 450, Via EPIA
Jardim Zoológico de Brasília
Funcionamento: de terça a domingo das 9h às 17h. End.: Avenida das Nações, L4 Sul.
Torre de TV e Feira de Artesanato
Funcionamento: Mirante: de terça-feira a domingo, das 9h às 19h. Feira de Artesanato:
de terça a quinta-feira, das 9h às 17h, e de sexta-feira a domingo, das 9h às 18h.
End.: Eixo Monumental
Planetário
Funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h às 21h e sábado e domingo das 8h às
20h. End.: Eixo Monumental.
Esplanada dos Ministérios e Congresso Nacional
Funcionamento: diariamente das 8h30 às 17h30. End.: Praça dos Três Poderes.
Memorial JK
Funcionamento: de terça a domingo, de 9h às 18h. End.: Eixo Monumental.
Museu do Catetinho
Funcionamento: de terça a domingo das 9h às 17h. End.: Km 0 – BR 040 / Gama – DF
Cine Drive-in
Funcionamento: diariamente de segunda a domingo, exibindo até três sessões por noite,
conferir no site do Cine Drive-in End.: Área Especial do Autódromo, Asa Norte.
Striker Boliche
Funcionamento: De segunda a quinta das 16h às 24h. Sexta e sábado das 14h às 01h00 e
domingo das 14h às 24h. End.: SCES Sul, trecho 2, conjunto 32, Pier 21.
Parque Nicolândia
Funcionamento: de quintas e sextas-feiras das 14h às 21h. Sábados e domingos das 11 às
20h. Feriados das 11h às 20h. End.: Parque Sarah Kubitschek Estacionamento n° 12
IFly Brasília
Funcionamento: de terça a sábado das 10h às 22h. Domingo das 10h às 20h.
End.: SCES Trecho 2, Conjunto 35, Parte 1 - Asa Sul
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Lugares para comer com a família
Rancho Canabrava
Legal para levar as crianças para passear no
topo das árvores, fazer trilhas, conhecer os
animais da fazenda: porco, galinha, ovelha,
mini vaca, cavalos, pôneis, fazer passeios a
cavalo e de charrete! As atividades do
Rancho foram planejadas para proporcionar
às crianças momentos de muita diversão e
alegria juntinho à natureza! Oferecem ainda
os pratos tradicionais da cozinha mineira e
brasileira servidos no fogão a lenha.
Funcionamento:
sábados, domingos e feriados sempre para almoço.
End.: Chácara 46, Núcleo Rural Sobradinho I - Sobradinho/DF
Contato: 61 3591 1694 | 8147 0201
Site Rancho Canabrava

Empório da Mata
Em uma ampla área verde o restaurante é
cercado de bela mata, e tem como
propósito valorizar a natureza e promover a
vida. A decoração intimista e o cardápio de
deliciosos pratos elaborados com produtos
naturais e orgânicos são um excelente
pretexto para sair da rotina. Para as
crianças oferecem menu kids, um amplo
espaço para brincar com balanços rústicos,
além de poderem ver algumas aves e a
natureza bem de perto.
Funcionamento:
Quarta e quinta-feiras das 19h às 23h. Sexta-feira e sábado das 12h às 16h e das 19h às
24h. Domingos e Feriados das 12h às 17h.
End.: Mansões Mata da Anta Chácara 15 - Lago Sul
Contato: 61 3427-1312 | 9961-1312 Site Restaurante Empório da Mata
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Lugares para comer com a família!
BierFass Lago - Pontão
Situado às margens do Lago Paranoá o
restaurante proporciona aos clientes uma
ótima oportunidade para apreciar dois
cartões postais da cidade, o Lago e o céu
de Brasília.
O cardápio é variado, receitas exclusivas,
pratos para compartilhar e opção de
pratos infantis. Para as crianças de 3 a 7
anos oferece brinquedoteca.

Funcionamento:
De segunda a quinta-feira das 12 à 1h.
Sexta-feira, sábado e domingo das 12 às 2h.
End.: Pontão do Lago Sul
Contato: 61 3364 4041
Site BierFass

Coco Bambu Lago Sul
O restaurante conta com uma vista
privilegiada
do
Lago
Paranoá.
É
considerado o melhor restaurante de
frutos do mar de Brasília.
Para as crianças, oferece menu Kids e
brinquedoteca em uma área de 150m²,
equipada com vídeo games, brinquedão,
jogos de mesa, cenários infantís,
fantasias, cineminha, fraldário e sala de
amamentação.
Funcionamento:
Aberto para almoço e jantar diariamente.
End.: SCES Trecho 2 Conj. 36 – Ed. Icone Parque
Contato: 61 3224 5585 Site do Coco Bambu
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Lugares para comer com a família
Outras opções:
❖

Resenha Bar e Restaurante

❖

Gibão

❖

Quitinete

❖

Pizzaria Baco

❖

BSB Gril

❖

Alpinus

❖

Mangaí Brasília

❖

American Prime Steakhouse

❖

Bar do Alemão

❖

Maria Amélia Cafeteria

❖

Libanus

Shoppings da Cidade !
Brasília tem diversos shoppings e todos oferecem atividades para as
crianças no fim de semana.
❖

ParkShopping

❖

Iguatemi Brasília

❖

Terraço Shopping

❖

Taguatinga Shopping

❖

Brasília Shopping

❖

Pátio Brasil

❖

Boulevard Shopping

❖

JK Shopping
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Onde descansar com os pequenos !
Complexo Brasília Alvorada
Quando pensamos em nossa família duas
coisas são primordiais, segurança e
conforto, tudo isso e muito mais você
encontrará
no
Complexo
Brasília
Alvorada.
Localizado às margens do Lago Paranoá, vizinho ao Palácio da Alvorada,
área de segurança máxima, o Complexo Brasília Alvorada é composto
por dois hotéis: o Royal Tulip Brasília Alvorada (5 estrelas) com 395
apartamentos e o Golden Tulip Brasília Alvorada (4 estrelas) com 448
apartamentos. No Complexo você encontrará uma arquitetura única e
um ambiente luxuoso e acolhedor, além de serviços de alta qualidade
para garantir seu total conforto juntamente com sua família.

E mais….
Para descansar dos dias agitados em
Brasília, o complexo tem uma área de
lazer completa, com Spa, Kid’s Club,
piscinas adulta e infantil, quadras de
tênis, pista de cooper, sala de
ginástica e saunas seca e a vapor.
Você ainda encontrará serviço de quarto 24 horas, duas lojas de
conveniência e salão de beleza.
Nos feriados prolongados, eles dedicam um cuidado especial à
programação para as crianças, além das atividades de praxe é
acrescentado à programação atividades como pintura de rosto, pula
pula, balão mania, workshops gastronômicos em uma das cozinhas do
hotel, passeios de bicicletas, futebol, cinema com pipoca dentre outros.
Mais informações: central de reservas 61 3424 7018 / 3424 7000 ou e-mail
gtba.centraldereservas@goldentulip.com.br. End.: SHTN Trecho 1, conjunto 1B.
Site Royal Tulip / Site Golden Tulip
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Onde descansar com os pequenos !
The Sun Premiun Resort
Está localizado numa área privilegiada da
cidade. Ao lado do Lago Paranoá, próximo
ao Palácio da Alvorada, a 10 minutos da
Esplanada dos Ministérios e dos Tribunais
Superiores, bem como do Setor Comercial
e do Centro Nacional de Convenções.
Conta com uma ótima infraestrutura para
receber famílias com crianças.
Funcionamento:
24 horas.
End.: SHTN Trecho 02, Lote 4.
Contatos: 61 2193-5000
reservas@thesunresort.com.br
SIte The Sun Premium Resort

Outras opções:
❖

Blue Tree Premium Jade Brasília

❖

Brasília Palace Hotel

❖

Mercure Brasília Eixo Hotel

❖

Meliá Brasil 21

❖

Windsor Brasília Hotel
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Programação infantil
Roteiro Baby - Brasília
O site foi lançado em 2010, durante a licença
maternidade de Iza Garcia, que compilava a
programação infantil de Brasília para si e
descobriu que suas dicas poderiam ser úteis
para mais famílias retomarem a vida social, sem
privar os filhos de conforto e segurança. À
medida que o interesse das leitoras pelo
conteúdo foi crescendo, o conteúdo foi
ampliado. Em julho de 2012, o site passou a ser
escrito também por Mariane Oliveira.
Atualmente, o Roteiro Baby é o maior blog materno brasileiro do
Facebook (mais de 1 milhão de likes), e está presente no Instagram e
Snapchat, sempre com muitas dicas.

Clique aqui para ver a programação infantil da cidade.
A divulgação da programação infantil de Brasília é um serviço gratuito que o site presta em post
semanal feito com base em releases enviados. O site Roteiro Baby não é organizador de nenhum
desses eventos e não se responsabiliza por quaisquer alterações ocorridas, seja de data ou preços,
sem aviso prévio. Se você sabe de algum evento que faça parte da programação infantil de Brasília
para breve, por favor, avise para o programacaoroteirobaby@gmail.com

Clube de Vantagens Roteiro Baby
Divulgação de lojas (físicas e virtuais)
que oferecem cupons de descontos a
partir de 10% para as leitoras do Roteiro
Baby.
Para participar do Clube de Vantagens
Iza Gar
cia e M
acesse o Site do Roteiro Baby
do Rot ari Oliveira e
eiro Ba
s
by Bra critoras
sília.
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Um presente e dicas !
Solte a imaginação - Desenhos
E-book GRATUITO para estimular a criatividade
das crianças. É um ótimo passatempo para
viagens e passeios.
Nessa primeira edição da Coleção Bolsinho, os
pequenos são incentivados a criar desenhos e
situações
de
maneira
divertida
e
descomplicada.

Clique aqui para ter o livro gratuitamente!

Coleção Bolsinho - Ed. 2 e 3
Coleção de livros de bolso para estimular a
criatividade das crianças!
Solte a imaginação - Histórias e Desenho para
você criar diversos momentos divertidos com
textos e desenhos. Tudo do seu jeito!!
Solte a imaginação - Viagens e Passeios. Uma
ótima opção para você levar em suas viagens e
passeios!

Para saber mais clique aqui!

Curso Amigo Violão
Conheça o curso de violão para adultos e
crianças (a partir de 5 anos) realizarem juntos.
Uma atividade cultural e educacional que
proporciona uma melhora no relacionamento em
família ao criar momentos únicos.

Veja que legal esse curso clicando aqui!

Gostou das indicações!?
Veja o que mais indicamos em Com Filhos por aí!
Brasília com criança - 2016
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Conheça o Turismo Rural

Clique na capa para baixar o guia on-line e gratuito
Diversão no campo com criança
e se encante com as fazendas e os sítios
do Turismo Rural do DF e Entorno.
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