
  

RELATÓRIO
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Parque das Crianças
outubro de 2018



  

Data: 12 de outubro

Local: Parque Cinquentenário

Horário: 14h às 17h30min
*devido ao grande movimento, o evento 
durou 30 minutos a mais que o previsto.

Público: cerca de 7.200 pessoas

DADOS GERAIS



  

ATIVIDADES:
✔ Brincadeiras
✔ Esportes e jogos
✔ Cortes de cabelo
✔ Oficinas recreativas
✔ Pinturas e tatuagens

PROCONLÂNDIA:
✔ Bandas marciais
✔ Educação financeira
✔ Brinquedos infláveis

ATRAÇÕES



  

MATERIAIS:
✔ Livros educativos
✔ Revista de educação financeira
✔ 1.000 mudas de flores

ALIMENTAÇÃO:
✔ Entrega de kits lanche com 

biscoitos, doces, picolés, 
salgadinhos, pipoca e sucos.

DISTRIBUIÇÃO



  ProconlândiaProconlândia



  

Além de muita diversão, este ano o Parque das Crianças contou também com um 
projeto de educação financeira organizado pelo Procon de Caxias do Sul.

 
Ao participar das atividades, as crianças recebiam moedas fictícias (os economis) 

e, com elas, podiam ter acesso às brincadeiras mais procuradas – como camas 
elásticas e brinquedos infláveis – ou trocá-las por kits de alimentação.

PROCONLÂNDIA



  

PARCEIROS

✔ Procon Caxias do Sul
✔ Smed, Smel, SMTTM, SMSPPS, Semma, 

SMRHL, Smosp, SMU, SMC,  Smapa, 
Samae e Codeca

APOIADORES:
✔ Temabi, Roseflor Alimentos, Doces 

Florestal, Sorvelândia, Erva-Mate 
Jacutinga, Escola Sérgio Hoffmann, 
Faculdade Anhanguera, Supermercados 
Andreazza, Biscoitos Orquídea e 12º 
Batalhão da Brigada Militar.



  

SITE DA PREFEITURA: 

● 10/10, quarta-feira: https://bit.ly/2pYX3TY 
“Confira os serviços municipais durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida”

● 11/10, quinta-feira: https://bit.ly/2CPi6AO 
“Prefeitura promove atividades e brincadeiras gratuitas no Dia das Crianças”

● 12/10, sexta-feira: https://bit.ly/2yhn5Gv  
“Mais de sete mil pessoas participam do Parque das Crianças”

FACEBOOK – PÁGINA DA PREFEITURA:
● 09/10, criação do evento “Festa do Dia das Crianças!”: https://bit.ly/2NBSKXU 
● 09/10, divulgação do evento: https://bit.ly/2Os6Y2V 
● 11/10, e-card 360º do parque: https://bit.ly/2Os6Y2V 
● 12/10, fotos do evento: https://bit.ly/2yKFTgN e https://bit.ly/2Ovwc0t 

DIVULGAÇÃO 
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● Pioneiro: https://bit.ly/2RUMiP0 
“Veja como aproveitar o Dia das Crianças com os pequenos em Caxias”

● Rádio Gaúcha: https://bit.ly/2QX3Mcp  
“Festa do Dia das Crianças de Caxias do Sul terá atividades de educação financeira” 

● Rádio Caxias (entrevista): https://bit.ly/2RZkp8P 
“Parque Cinquentenário recebe Festa das Crianças nesta sexta”

● Rádio Caxias: https://bit.ly/2AgJzZB
“Atividades gratuitas movimentam Parque Cinquentenário no Dia das Crianças”
 

DIVULGAÇÃO 
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● Site da Prefeitura: https://bit.ly/2yhn5Gv 
“Mais de sete mil pessoas participam do Parque das Crianças”

● Facebook: https://bit.ly/2ErhqTK 
Álbum de fotos - Parque das Crianças
Evento no Facebook do Parque das Crianças: https://bit.ly/2NBSKXU 

●  TV Cidade: https://bit.ly/2J3hEiv 
  Vídeo “Mais de sete mil pessoas participam do Parque das Crianças”

● RBS Notícias: https://glo.bo/2Cj1Zds 
“Ações celebram o 'Dia das Crianças' no Rio Grande do Sul”

DIVULGAÇÃO PÓS-EVENTO
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RELAÇÕES PÚBLICAS – GABINETE DO PREFEITO

CAROLINE BERTELLI
Contato: 54 99949.9133

cvsouza@caxias.rs.gov.br 

MARINA MONDADORI
Contato: 54 99991.2253

mcechin@caxias.rs.gov.br

3218.6047 - 98419.1558 
rp@caxias.rs.gov.br 
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