Shopping D promove sessão de cinema adaptada para
crianças com distúrbios sensoriais
No dia 20 de agosto, o empreendimento receberá o projeto “Sessão
Azul”, que proporciona aos participantes momentos de lazer e
cultura, durante a exibição de filmes, em salas adaptadas para as
crianças que necessitam de cuidados especiais
Com objetivo de ampliar conforto e praticidade, além de oferecer
opções de lazer que atendam o máximo possível as necessidades
das famílias, o Shopping Dpromoverá, no dia 20 de agosto, a
sessão de cinema especialmente dedicada às crianças com
distúrbios sensoriais. Com o nome de “Sessão Azul”, trata-se de um
projeto que possibilita adaptar as salas para acomodar crianças, e
também jovens ou adultos, durante sessões de filmes em cartaz.
Nesta sessão no empreendimento, os participantes poderão assistir
ao filme “Procurando Dory”, no formato dublado, que será exibido
a partir das 10h30.
A ideia do projeto surgiu da grande procura das mães em incluir seus
filhos em uma atividade que, apesar de simples, pode ser
desconfortável para crianças com distúrbios sensoriais, por exemplo,
que não se adaptam em determinados ambientes. Por isso, durante
a exibição do longa, as luzes permanecem acesas, o volume do som
é reduzido, e a plateia fica livre para andar pela sala, cantar, falar,
entre outras movimentações. Além disso, escolhe-se sempre um
filme dublado e geralmente um título infantil. Não são exibidos trailers
comerciais e há também uma equipe de profissionais capacitados
presentes no local que acompanham e orientam os pais e a família,
na adaptação ao ambiente.
Para a gerente de marketing do Shopping D, Rubia de Oliveira,
tornar essas sessões especiais disponíveis ao público, é algo que vai
além da acessibilidade. “As famílias encontrarão no empreendimento
ambiente acolhedor, seguro e prático, além do maior complexo de
cinema da região. Tão relevante quanto, é que essas sessões
certamente vão propiciar momentos inesquecíveis aos participantes”,
diz.
Os idealizadores do projeto reforçam que opções de lazer desse tipo
podem ajudar na interação das crianças e jovens, com esse distúrbio
a médio e longo prazo. “A Sessão Azul tem como principal objetivo
introduzir o passeio ao cinema na vida dessas crianças e de suas

famílias de forma que, futuramente, tanto elas quanto seus familiares
possam participar dessa atividade cultural sem traumas”, diz
Leonardo Bittencourt Cardoso, um dos fundadores.
No empreendimento, o público conta com o maior complexo de
exibição da zona norte, em andar exclusivo e com 10 salas de
cinema, da rede Cinemark, no formato Stadium, incluindo ambientes
com tecnologias 3D e XTreme. O Shopping D está localizado na
Avenida Cruzeiro do Sul, nº 1.100, próximo das estações Armênia e
Tietê-Portuguesa do metrô. Mais informações pelo telefone (11)
4506-6000 ou no site www.shoppingd.com.br.
SERVIÇO:
“SESSÃO AZUL” – SHOPPING D
Data: 20/08
Filme: “Procurando Dory”
Horário: 10h30
Local: Piso G2 – Cinemark
Tel: (11) 4506-6000
End: Av. Cruzeiro do Sul, nº 1.100, bairro Canindé, São Paulo (SP).
Site: www.shoppingd.com.br
Sobre o Shopping D
Administrado pela CCP, o Shopping D oferece mais de 200 lojas, incluindo as principais marcas de
varejo no país. O empreendimento é considerado pelos frequentadores e público em geral um
shopping de excelentes oportunidades de compras e lazer, com preços competitivos. O público conta
também com um amplo Espaço Família, com fraldário, sanitário infantil, sala de amamentação e
empréstimos de carrinhos de bebê. O empreendimento oferece duas praças de alimentação, além do
maior complexo de entretenimento da região, no qual se destaca o Cinemark, com andar exclusivo e
10 salas de exibição Stadium, sendo quatro com tecnologia 3D, além de uma sala XD (Extreme
Digital). Há também o espaço de atividades e games eletrônicos do Magic Games, em dois ambientes
diferentes, com atividades clássicas, incluindo piscina de bolinhas, e jogos eletrônicos ao público
juvenil. No empreendimento, encontra-se ainda o simulador de queda livre (Wind Up), o Clube Air
Soft, e o Pit Stop Kart. O Shopping D está localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, nº 1.100, bairro

Canindé, São Paulo (SP).
site www.shoppingd.com.br.
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