Shopping D apresenta programação do Teatro Infantil
Para ampliar as opções de lazer aos visitantes, o Shopping D reforça sua
programação para junho com o projeto “Faz de Conta”, repleto de peças teatrais
que dão vida aos clássicos do universo infanto-juvenil. As exibições ocorrem
sempre aos domingos, às 14 horas, no Piso 2.
No primeiro domingo do mês, dia 4, no palco estará “O Rei Leão”, história do
jovem leão Simba, que foge de seu reino após sentir-se culpado pelo assassinato
de seu pai. Além de emoção, a narrativa é recheada de momentos de aventura e
esperança.
No domingo 11 será a vez de “Saci e Curupira”, enredo sobre a vida dessas
figuras do folclore brasileiro que viviam brigando, nunca concordavam com
nada. Saci fazia suas palhaçadas e Curupira o castigava. E assim eles viveram
durante anos, até que um dia surge uma Bruxa na Amazônia, que começa a
causar muitos problemas para todos os habitantes da mata. Os dois rivais agora
precisam se unir pra expulsar a bruxa da floresta.
O dia 18 exibe a peça romântica “O Casamento do Lobisomem”. Na obra, todos
já estavam começando os preparativos para o casamento de Rosinha e Toninho,
até que inesperadamente o feiticeiro da cidade, Jacobino, se declarou para
Rosinha, que obviamente o rejeitou. Jacobino, transforma o namorado de
Rosinha em lobisomem. Agora todos terão que correr contra o tempo para
impedir tamanha maldade e fazer com que o casamento mais esperado da cidade
aconteça.
No último domingo do mês, dia 25, a peça será “Barbie e Ken”. A
história conta a vida de Barbie, que era uma boneca muito feliz e
admirada por todos os outros bonecos, mas algo faltava em sua vida:
um grande amor.
Todas as apresentações do Teatro Infantil são gratuitas e abertas ao público com
classificação livre. Ao final dos espetáculos, os visitantes podem ficar no
espaço para tirar foto com os personagens.
O Shopping D está localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 1.100,
próximo das estações Armênia e Tietê-Portuguesa do metrô. Mais
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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, incluindo o restaurante de referência
internacional Mocotó. Também oferece 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). Mais informações pelo telefone (11) 4506-6000 ou no site
www.shoppingd.com.br.

