
REINO AVENTURA – 2ª EDIÇÃO 

 

O evento acontece de 01/10 a 17/11. 

 

Entrada gratuita mediante apresentação do cupom no aplicativo Iguatemi Porto Alegre. 

 

Como participar: baixe o aplicativo Iguatemi Porto Alegre que está disponível 

gratuitamente na Apple Store e no Google Play, acesse a sessão de Cupons do app e faça 

o download do seu cupom. 

  

Horário de Funcionamento: 

- Segunda a Sábado, das 10h às 22h; 

- Domingos e Feriados, das 11h30 às 22h; 

  

Atividades com monitores acontecem diariamente: 

16h30 – Bolha de sabão 

17h00 – Brincadeira passa bola 

17h30 – Jogo amarelinha 

18h30 – Atividades com Bambolê 

19h30 – Corrida do saco 

20h00 – Circuito de brincadeiras 

20h30 – Atividades com Pula Corda 

  

REGRAS PARA USO DO ESPAÇO: 

 

- É proibido fumar (cigarros, cachimbos, charutos e/ou assemelhados); 

- É proibido o uso de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos; 

- É proibido o uso de caixas de som, buzinas, apitos e/ou assemelhados; 

- É proibida a pratica de comercio sem autorização da administração do Shopping 

Iguatemi; 

- Pedimos a gentileza de usar o chimarródromo de maneira consciente para evitarmos o 

desperdício de água; 

- Em caso de acidente ou mal súbito, por favor procure imediatamente o monitor ou 

segurança mais próximo; 

- O Shopping Center Iguatemi Porto Alegre e a coordenação do Reino Aventura não se 

responsabilizarão por objetos esquecidos no local do evento; 

- Esse espaço é Pet Frindly. Para garantir o conforto de todos são permitidos apenas cães 

de pequeno e/ou médio porte. Conduza seu animal de estimação na guia e recolha seus 

dejetos; 

- Ao entrar no espaço, o visitante autoriza a utilização em caráter gratuito, de sua imagem 

e do menor pelo qual é responsável, na veiculação em mídia especializada, para 

divulgação do referido evento. 

- Os participantes declaram estar de acordo com as orientações da monitoria e da 

coordenação do evento e estão de acordo com as normas e condições expressas acima. 

 

 

 

 

 

 



Brinquedos disponíveis ao ar livre: 

 

• A FORTALEZA 

• CIRCUITO DA AVENTURA 

• CAMINHO DAS CORDAS   

• CASTELO AVENTURA  

• ATIVIDADES COM MONITORES 

 

A FORTALEZA  

- Para crianças de 04 a 12 anos; 

- As crianças devem ser acompanhadas e/ou monitoradas pelos pais ou responsáveis; 

- Permitido até 25 crianças simultaneamente; 

- Peso máximo: 1.000kg 

- Altura mínima criança: 0,80 m      

- Altura máxima criança:  1.60 m   

  

ORIENTAÇÕES: 

- Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas e brinquedos. 

- O espaço Reino Aventura está sob a supervisão de monitores treinados, que darão dicas 

de funcionamento e segurança. 

- Ao entrar no espaço, o visitante autoriza a utilização em caráter gratuito, de sua 

imagem e do menor pelo qual é responsável, na veiculação em mídia especializada, 

para divulgação do referido evento. 

- Os participantes que não estiverem de acordo com as orientações da monitoria e da 

coordenação do evento não poderão permanecer nas atividades. 

- O Shopping Center Iguatemi Porto Alegre e a coordenação não se 

responsabilizarão por objetos esquecidos no local do evento. 

 

CIRCUITO DA AVENTURA 

- Para crianças de 04 a 13 anos; 

- As crianças devem ser acompanhadas e/ou monitoradas pelos pais ou responsáveis; 

- Permitido até 4 crianças simultaneamente; 

- Peso máximo: 1.000 kg 

- Altura mínima criança: 1m     

- Altura máxima criança:  1.65 m   

 

 ORIENTAÇÕES: 

- Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas e brinquedos. 

- O espaço Reino Aventura está sob a supervisão de monitores treinados, que darão dicas 

de funcionamento e segurança. 

- Ao entrar no espaço, o visitante autoriza a utilização em caráter gratuito, de sua 

imagem e do menor pelo qual é responsável, na veiculação em mídia especializada, 

para divulgação do referido evento. 

- Os participantes que não estiverem de acordo com as orientações da monitoria e da 

coordenação do evento não poderão permanecer nas atividades. 

- O Shopping Center Iguatemi Porto Alegre e a coordenação não se 

responsabilizarão por objetos esquecidos no local do evento. 

 

 

 



CAMINHO DAS CORDAS                 

- Para crianças de 02 a 06 anos; 

- As crianças devem ser acompanhadas e/ou monitoradas pelos pais ou responsáveis; 

- Permitido até 12 crianças simultaneamente; 

- Peso máximo: 750kg 

- Altura mínima criança: 0,80 m     

- Altura máxima criança:  1.60 m   

  

ORIENTAÇÕES: 

- Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas e brinquedos. 

- O espaço Reino Aventura está sob a supervisão de monitores treinados, que darão dicas 

de funcionamento e segurança. 

- Ao entrar no espaço, o visitante autoriza a utilização em caráter gratuito, de sua 

imagem e do menor pelo qual é responsável, na veiculação em mídia especializada, 

para divulgação do referido evento. 

- Os participantes que não estiverem de acordo com as orientações da monitoria e da 

coordenação do evento não poderão permanecer nas atividades. 

- O Shopping Center Iguatemi Porto Alegre e a coordenação não se 

responsabilizarão por objetos esquecidos no local do evento. 

  

CASTELO AVENTURA                       

- Para crianças de 04 a 06 anos; 

- As crianças devem ser acompanhadas e/ou monitoradas pelos pais ou responsáveis; 

- Permitido até 15 crianças simultaneamente; 

- Peso máximo: 600kg 

- Altura mínima criança: 0,50 m  

- Altura máxima criança: 1,20 m   

 

ORIENTAÇÕES: 

- Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas e brinquedos. 

- O espaço Reino Aventura está sob a supervisão de monitores treinados, que darão dicas 

de funcionamento e segurança. 

- Ao entrar no espaço, o visitante autoriza a utilização em caráter gratuito, de sua 

imagem e do menor pelo qual é responsável, na veiculação em mídia especializada, 

para divulgação do referido evento. 

- Os participantes que não estiverem de acordo com as orientações da monitoria e da 

coordenação do evento não poderão permanecer nas atividades. 

- O Shopping Center Iguatemi Porto Alegre e a coordenação não se 

responsabilizarão por objetos esquecidos no local do evento.  

 

   Em caso de chuva, o Reino fecha temporariamente. Mas não desanime, assim que o 

sol voltar a reinar, retomamos as atividades normalmente. 

 


