
 
DIA 14 DE JANEIRO 

TEMA: MEU MUNDO ANIMAL 
 

ESTAÇÃO ESPECIAL (14 de Janeiro) 
 
15h - APRESENTAÇÃO DOS CÃES DE POLÍCIA MILITAR: Os cachorros começam a 
treinar desde os seis meses de idade, quando os condutores passam a notar suas 
performances. Os filhotes mais brincalhões tendem a ser bons farejadores, já os mais 
centrados, cães de patrulha. São mais de 90 cães treinados pela CIPCÃES - Companhia 
Independente de Policia Com Cães da Polícia Militar. 
 
16h - APRESENTAÇÃO DE AGILITY: A Pet Dream trará para o Recife Verão uma 
apresentação de Agility em um circuito com obstáculos para testar a agilidade do cão. 
Além de apresentar técnicas adestramento; Fará Instruções ao tutor sobre 
comportamento animal; além de desenvolver atividades de interação entre o tutor e 
seu cão. No dia os participantes estarão concorrendo em um sorteio de uma diária no 
“Resort & Spa” com direito a atividades do Day Care e banho de ofurô. 
 
17h - DESFILE PET: O COM BICHO, estará realizando o desfile pet, em parceria, com a 
SETUREL. Ainda será disponibilizando prêmios para os participantes. No dia ocorrerá o 
lançamento dos biscoitos COM BICHO com distribuição, de graça, para a “cachorrada”. 
 
15h às 18h - CÃES DOUTORES: O Projeto Cães Doutores teve início no ano de 2006, em 
Recife - PE, com a implantação da Terapia com Animais nos pátios externos do Hospital 
Barão de Lucena, utilizando o cão como um recurso terapêutico da equipe de saúde 
deste hospital em suas intervenções à clientela pediátrica. O Projeto Cães Doutores 
conta com o trabalho responsável e dedicado dos voluntários, entre eles os 
proprietários de cães, adestradores, condutores, colaboradores e, é claro, dos amados 
e fiéis cães, verdadeiros doutores da alegria e do amor, ingredientes estes capazes de 
curar inúmeros males! 
 
15h às 18h - ADOÇÃO DE ANIMAIS: O evento convidou a APAPE (Associação dos 
Protetores de Animais de Pernambuco) para realizar a grande primeira ação da adoção 
de animais. Será possível encontra cães e gatos para adoção imediata. A APAPE surgiu 
com o objetivo de beneficiar os animais através do apoio oferecido aos protetores de 
animais de Pernambuco, nos seus trabalhos voluntários, de proteção e amparo animal.  
 

ESTAÇÃO CULTURAL 
 
15h às 20h - MERCADO DO ARTESÃO: O mercado traz para o segundo-jardim uma 
grande variedade de produtos para exposição e venda. Os artesões são cadastrados no 
PRODARTE, Programa de Desenvolvimento do Artesanato da Prefeitura do Recife, que 
tem como objetivo o fortalecimento da geração de renda e da divulgação cultural do 



 
município. Serão 10 artesões que apresentam como porto forte a variedade e 
criatividade dos produtos. 
 
15h às 20h - C.A.T. MÓVEL: A Central de atendimento ao turista móvel (CAT MÓVEL) é 
um micro-ônibus, adaptado com elevador de acesso ao cadeirante. O “CAT” estará 
divulgando atividades da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, fornecendo material 
promocional além das informações turísticas, facilitando o contato com turista 
nacional, internacional e moradores do município. 
 
17h - ORQUESTRA DE FREVO: As orquestras de frevo são responsáveis por dar o 
“ritmo à Cidade” durante o período carnavalesco. Geralmente as orquestras são 
formadas por trombones, trompetes, sax, caixas, surdo/bombos, tuba e Pandeiro que 
fazem o chão “frever” e tirar todos do chão. A apresentação contará com passistas 
 

ESTAÇÃO INFANTIL 
 
15h às 18h - GIBITECA ITINERANTE: O espaço tem como objetivo principal incentivar a 
leitura de crianças e adolescentes. A intenção é despertar o interesse pela leitura com 
os quadrinhos, que contém uma linguagem prática, colorida e com textos curtos, o que 
prende a atenção da criança, fazendo enriquecer a sua criatividade. A Gibiteca possui 
vários títulos nacionais e internacionais! 
 
15h às 20h - EQUIPE DE RECREAÇÃO: A equipe oportunizará vários espaços para as 
Brincadeiras tradicionais. As brincadeiras são muito divertidas, integrativas, estimulam 
a imaginação além de estimular as atividades físicas. 
 
15h às 20h - CAMAS ELÁSTICAS em um formato circular, a Cama Elástica é composta 
por uma estrutura de molas que vão dar um impulso para a criança. 

 
15h às 20h - TOBOGÃ é um equipamento infantil e inflável, onda a criança poderá 
escorregar pela lona do brinquedo. O Tobogã é uma verdadeira mistura de escorrego e 
pula-pula; 
 
16h - TAPETE VOADOR: O grupo O Tapete Voador, desde 2012, vem espalhando a 
magia da contação de histórias por todo canto do Brasil. O grupo é atualmente 
formado pela carioca Mila Puntel (atriz, cantora e contadora) & a pernambucana Bruna 
Peixoto (musicista). O Tapete Voador, propõe um diálogo entre a contação de 
histórias, a música e a arte de interpretar. Nosso repertório é repleto de lendas, mitos 
e contos do mundo todo que são guardados num Balaio Mágico que só liberta as 
histórias quando o público encontra as palavras mágicas. 
 
 
 
 



 
ESTAÇÃO ESPORTIVA  

 
16h às 18h - FIT DANCE: A nova modalidade de exercício está fazendo sucesso entre 
famosas pelo Brasil ele que promete, além de gastar calorias, divertir, já que uma aula 
inclui coreografias de diferentes estilos musicais com movimentos modernos e de fácil 
assimilação. 
 
16h às 18h - JOGOS E BRINCADEIRAS ADAPTADAS: Os jogos e brincadeiras do Recife 
férias buscará criar um clima perfeito para as atividades inclusivas e voltado para todas 
as idades. As atividades lúdicas buscarão envolver atividades físicas, mentais e 
sensórias de todos os envolvidos. 
 
16h às 18h - BIKES INCLUSIVAS: As bicicletas, do projeto BIKE SEM BARREIRAS são 
adaptadas para pessoas com deficiência visual, física, mental ou múltipla. Os 
equipamentos ficam disponíveis para toda a população de forma gratuita. Ação é uma 
parceria entre a UNINASSAU e a SETUREL. 
 
16h às 18h - SLACKLINE: é um A atividade tem como objetivo trabalhar o equilíbrio do 
participante que usa uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, o que permite 
ao praticante andar e fazer manobras por cima. 
 
16h às 18h - SKATES: O esporte consiste em "andar" sobre o solo manobrando o 
equipamento entre os obstáculos espalhados pela rua. Existem vários níveis de 
manobra. Das mais simples e com pouco grau de experiência até as manobras mais 
radicais com grande dificuldade na execução. 
 
16h às 18h - BADMINTON: O badminton é jogado rebatendo-se a peteca de um lado 
para o outro sobre a rede, sem permitir que ela toque o solo adversário. O Badminton 
é um esporte muito parecido com o tênis, porém, no lugar de uma bola utiliza-se uma 
espécie de peteca. Na prática destes esportes são exigidas várias habilidades como, 
por exemplo, agilidade, força física, velocidade, reflexo, flexibilidade e resistência 
física. 
 
16h às 18h - ALUGUEL DE BIKES: Durante todo o ano, disponibiliza no segundo jardim, 
a locação de vários tipos de bike. Além das tradicionais bicicletas a Rentbike, parceira 
da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, disponibilizará no do Recife férias, triciclos 
e quadrículos entre outros com todo o material de segurança. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTAÇÃO PRAIA 

 
16h às 18h - FUTEBOL DE PRAIA: O futebol de areia ou futebol de praia é um tipo de 
futebol jogado na areia. É bastante recente enquanto, como esporte organizado, 
datando de 1992 a sua institucionalização em sua forma atual, mas já é praticada há 
muitas décadas como variante de lazer. Em Janeiro será possível realizar o jogo com 
barrinhas e nas areias de Boa Viagem. 
 
16h às 18h - VÔLEI DE PRAIA: Voleibol de praia será mais uma opção esportiva nas 
areias de Boa Viagem. O esporte é pratica em uma quadra de areia dividida por uma 
rede. Praticada por duas equipes, cada uma composta vários jogadores. O jogo terá 
com principal objetivo provocar a integração, a atividade física e o lazer dos 
praticantes. 
 
16h às 18h - FRESCOBOL: O esporte foi criado, na década de 20, no Brasil e tem com 
premissa uma atividade colaborativa. O objetivo do jogo é não deixar a bola cair no 
chão, desta forma, os parceiros devem buscar “acerta” a raquete do parceiro. Desta 
forma o jogo proporciona as duplas, apenas vencedores. 
 

REC GASTRÔ com CERVEJARIAS ARTESANAIS 
 
18h às 21h - O REC GASTRÔ: Evento já ocorre desde 2015 no Parque Santana e no 
Segundo Jardim desde 2016.  A ação é de iniciativa da Secretaria de Turismo, Esportes 
e Lazer que junta em um mesmo espaço os melhores Food trucks e bike foods da 
cidade, dando uma opção de lanche diferenciado para a população. O Recife Verão 
receberá uma atração especial o “Encontro de cervejarias artesanais” para abrilhantar 
o evento que ocorrerá das 18h às 22h. A edição deste ano receberá um “mix especial 
de comidas” com os renomados MôVei Burger (Hambúrguer), Dog on The Road (Hot 
Dog), Street Fish (Sushi), Chef Espetos Nordeste (Espetos), República dos Pastéis 
(Pastéis fritos), Dimadero  (milk-shake), Ki-DinDin Gourmet (Sacolé), Brownieê 
(brownie), Açaí na bike (açaí). O encontro das Cervejarias artesanais irão receber a 
Babylon, Ekaut, Quatro Cantos, Capunga, Duvália, Seis Punhos e a Armorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIA 21 DE JANEIRO 

TEMA: UNIVERSO GEEK 
 

ESTAÇÃO ESPECIAL (21 de Janeiro) 
 
16h - QUÍMICA E FÍSICA DE EFEITOS ESPECIAIS DE CINEMA: Serão realizadas 
apresentações dos docentes de Química e Física apresentando aos participantes 
efeitos e aplicações desses conhecimentos nas séries e filmes. São apresentações com 
enfoques práticos e de carácter educativo. 
 
17H – OFICNIA DE DESENHOS EM DE QUADRINHOS – HERÓIS E VILÕES:  Desde 
crianças somos fascinados por super-heróis e seus cruéis inimigos, os super-vilões! 
Hoje em dia esses personagens exercem grande influência no entretenimento. Essa 
oficina propõe o estudo de conceitos e design de “Heróis e Vilões”, da forma como são 
abordados na cultura nerd/geek. Faremos a análise de alguns exemplos, como o 
Batman e o Coringa, e em seguida, cada participante irá criar o conceito e fazer o 
desenho de um personagem original! Tudo com a orientação do arte-educador Pedro 
Ponzo. 
 
15h às 18h - BECO DOS QUADRINHOS: O beco tem com objetivo aproximar os artistas 
independentes do público recifense. Ele irá contará com a participação dos nomes já 
conhecidos dos quadrinhos Pernambucano, com a UEON, Sombras do Recife, Recife 
Assombrando além de outros artistas do cenário local, com Braga, Mariana Souza, 
Lourdes Saraiva, René Santino, Leonardo Santana, Artes dos quadrinhos, Sketch 
comics, Rafa Andrade, Márcio Saback, Glaydson Gomes, Bárbara Machado, Clara 
Azuos, Rafa Cavalcanti, Vinícius Omena, Fábio Assis, Adriano dos Anjos, Rafael 
Anderson, Carlos Eduardo, Felipe Soares, ichele Ramos, Fábio Paiva e Imagenista. 
 
15h às 18h - CANAL POTTERANDO: O Potterando levará a magia do mundo de Harry 
Potter, o bruxo mais famoso do mundo! Estiveram presentes a Plataforma 9 3/4, 
frames do Carro Voador dos Weasley e do Prisioneiro de Azkaban, e o Chapéu seletor! 
Alem de Quiz sobre o mundo bruxo! No RECVERÃO será possível participar de duelos 
de feitiços e Kpop Randon Play (15h30min), quis show sobre os filmes e contação de 
histórias (16h) além de participar de uma partida de quadribol (17h). 
 
15h às 18h – GAME DESAFIE-ME: O game Desafie-me é um aplicativo desenvolvido 
pelo grupo SER que prevê a participação dos estudantes testando acontecimentos em 
um jogo super divertido e desafiante. 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTAÇÃO CULTURAL 
 
15h às 20h - MERCADO DO ARTESÃO: O mercado traz para o segundo-jardim uma 
grande variedade de produtos para exposição e venda. Os artesões são cadastrados no 
PRODARTE, Programa de Desenvolvimento do Artesanato da Prefeitura do Recife, que 
tem como objetivo o fortalecimento da geração de renda e da divulgação cultural do 
município. Serão 10 artesões que apresentam como porto forte a variedade e 
criatividade dos produtos. 
 
15h às 20h - C.A.T. MÓVEL: A Central de atendimento ao turista móvel (CAT MÓVEL) é 
um micro-ônibus, adaptado com elevador de acesso ao cadeirante. O “CAT” estará 
divulgando atividades da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, fornecendo material 
promocional além das informações turísticas, facilitando o contato com turista 
nacional, internacional e moradores do município. 
 
17h - DESFILE DE BLOCO LÍRICO: Blocos Líricos é um espetáculo a parte no carnaval 
pernambucano. Responsáveis pelas músicas, frevos e marchinhas dos antigos 
Carnavais, da cidade. O desfile é aberto pelo flabelo, alegoria de mão que traz o nome, a 
data de fundação e o símbolo da agremiação. Na rua, desfilam obedecendo a uma 
estrutura, com o flabelo à frente, a diretoria (fantasiadas, geralmente, de acordo com o 
tema ou com as cores do bloco), as damas de frente; seguindo-se das fantasias de 
destaque, os abajures e os cordões. Para fechar, vem o coral de vozes femininas com a 
orquestra de Pau e Corda. 
 

ESTAÇÃO INFANTIL 
 
15h às 18h - GIBITECA ITINERANTE: O espaço tem como objetivo principal incentivar a 
leitura de crianças e adolescentes. A intenção é despertar o interesse pela leitura com 
os quadrinhos, que contém uma linguagem prática, colorida e com textos curtos, o que 
prende a atenção da criança, fazendo enriquecer a sua criatividade. A Gibiteca possui 
vários títulos nacionais e internacionais! 
 
15h às 20h - EQUIPE DE RECREAÇÃO: A equipe oportunizará vários espaços para as 
Brincadeiras tradicionais. As brincadeiras são muito divertidas, integrativas, estimulam 
a imaginação além de estimular as atividades físicas. 
 
15h às 20h - CAMAS ELÁSTICAS em um formato circular, a Cama Elástica é composta 
por uma estrutura de molas que vão dar um impulso para a criança. 

 
15h às 20h - TOBOGÃ é um equipamento infantil e inflável, onda a criança poderá 
escorregar pela lona do brinquedo. O Tobogã é uma verdadeira mistura de escorrego e 
pula-pula; 
 



 
16h - ESPETÁCULO “MAGIA PARA TODOS” Um espetáculo divertido e diferente. 
Usando técnicas de ilusionismo, o mágico Ryan Rodrigues diverte e encanta, adultos e 
crianças, através de brincadeiras e muito humor enquanto utiliza a mágica como 
recurso principal do seu show. No espetáculo são utilizadas técnicas de ilusionismo, 
ventriloquia, contação de história e teatro. Culminando numa mistura das artes 
cênicas, onde há uma participação efetiva de 90% do público presente (adultos e 
crianças). Fazendo com que todos entrem no mundo fantástico da magia, sem 
questionar os “porquês”, de como as ilusões acontecem. E enquanto os espectadores 
se entregam a esse mundo mágico e místico, se divertem e descobrem que na vida, 
enquanto houver esperanças, há motivos para sonhar. 
 

ESTAÇÃO ESPORTIVA  
 
16h às 18h - ZUMBA: A Zumba é um programa de fitness inspirado principalmente 
pela dança latina criado na Colômbia pelo coreógrafo Beto Pérez, na década de 1990. 
O programa foi implementado em mais de 150 países. Já o FIGHT é um tipo de 
ginástica que apresenta sequências coreografadas dos movimentos de socos e chutes 
derivados do boxe, Kick Boxe, Muay Thai tudo isso em 45minutos de aula provocando 
um exercícios neuromusculares para os membros superiores e o tronco. 
 
JOGOS E BRINCADEIRAS ADAPTADAS: Os jogos e brincadeiras do Recife férias buscará 
criar um clima perfeito para as atividades inclusivas e voltado para todas as idades. As 
atividades lúdicas buscarão envolver atividades físicas, mentais e sensórias de todos os 
envolvidos. 
 
BIKES INCLUSIVAS: As bicicletas, do projeto BIKE SEM BARREIRAS são adaptadas para 
pessoas com deficiência visual, física, mental ou múltipla. Os equipamentos ficam 
disponíveis para toda a população de forma gratuita. Ação é uma parceria entre a 
UNINASSAU e a SETUREL. 
 
SLACKLINE: é um A atividade tem como objetivo trabalhar o equilíbrio do participante 
que usa uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, o que permite ao praticante 
andar e fazer manobras por cima. 
 
SKATES: O esporte consiste em "andar" sobre o solo manobrando o equipamento 
entre os obstáculos espalhados pela rua. Existem vários níveis de manobra. Das mais 
simples e com pouco grau de experiência até as manobras mais radicais com grande 
dificuldade na execução. 
 
BADMINTON: O badminton é jogado rebatendo-se a peteca de um lado para o outro 
sobre a rede, sem permitir que ela toque o solo adversário. O Badminton é um esporte 
muito parecido com o tênis, porém, no lugar de uma bola utiliza-se uma espécie de 
peteca. Na prática destes esportes são exigidas várias habilidades como, por exemplo, 
agilidade, força física, velocidade, reflexo, flexibilidade e resistência física. 



 
 
ALUGUEL DE BIKES: Durante todo o ano, disponibiliza no segundo jardim, a locação de 
vários tipos de bike. Além das tradicionais bicicletas a Rentbike, parceira da Secretaria 
de Turismo, Esportes e Lazer, disponibilizará no do Recife férias, triciclos e quadrículos 
entre outros com todo o material de segurança. 
 

ESTAÇÃO PRAIA 
 
FUTEBOL DE PRAIA: O futebol de areia ou futebol de praia é um tipo de futebol jogado 
na areia. É bastante recente enquanto, como esporte organizado, datando de 1992 a 
sua institucionalização em sua forma atual, mas já é praticada há muitas décadas como 
variante de lazer. Em Janeiro será possível realizar o jogo com barrinhas e nas areias de 
Boa Viagem. 
 
VÔLEI DE PRAIA: Voleibol de praia será mais uma opção esportiva nas areias de Boa 
Viagem. O esporte é pratica em uma quadra de areia dividida por uma rede. Praticada 
por duas equipes, cada uma composta vários jogadores. O jogo terá com principal 
objetivo provocar a integração, a atividade física e o lazer dos praticantes. 
 
FRESCOBOL: O esporte foi criado, na década de 20, no Brasil e tem com premissa uma 
atividade colaborativa. O objetivo do jogo é não deixar a bola cair no chão, desta 
forma, os parceiros devem buscar “acerta” a raquete do parceiro. Desta forma o jogo 
proporciona as duplas, apenas vencedores. 
 

REC GASTRÔ com CERVEJARIAS ARTESANAIS 
 
18h às 21h - O REC GASTRÔ: Evento já ocorre desde 2015 no Parque Santana e no 
Segundo Jardim desde 2016.  A ação é de iniciativa da Secretaria de Turismo, Esportes 
e Lazer que junta em um mesmo espaço os melhores Food trucks e bike foods da 
cidade, dando uma opção de lanche diferenciado para a população. O Recife Verão 
receberá uma atração especial o “Encontro de cervejarias artesanais” para abrilhantar 
o evento que ocorrerá das 18h às 22h. A edição deste ano receberá um “mix especial 
de comidas” com os renomados MôVei Burger (Hambúrguer), Dog on The Road (Hot 
Dog), Street Fish (Sushi), Chef Espetos Nordeste (Espetos), República dos Pastéis 
(Pastéis fritos), Dimadero  (milk-shake), Ki-DinDin Gourmet (Sacolé), Brownieê 
(brownie), Açaí na bike (açaí). O encontro das Cervejarias artesanais irão receber a 
Babylon, Ekaut, Quatro Cantos, Capunga, Duvália, Seis Punhos e a Armorial. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIA 28 DE JANEIRO 
TEMA: CARNAVAL 

 
ESTAÇÃO ESPECIAL (28 de Janeiro) 

 
15h – CONCURSO DE DRINKS COM COCO VERDE: Para os amantes de um bom drink, o 
Recife Férias é o palco da Final do primeiro concurso “Festival de Drinks do Coco 
Verde”. O festival é uma ação com o objetivo de promover os quiosques de Boa 
Viagem e a premissa básica é que o drink deve ter como base o Coco Verde. A final 
receberá os representantes de 5 empreendedores na Orla de Boa Viagem.  
 
15h30min – DESFILE DO BLOCO DE CARNAVAL “MAMÃES NO CALÇADÃO”: O Bloco 
infantil mamães no Calçadão “desfila” com mais de 100 integrantes, dentro do 
contexto da família. Além de realizar uma apresentação de contação de história do 
Tapete voador e uma orquestra voltada a música para o público infantil! 
 
16h – OFICNIA DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS: Na abertura do Carnaval, em Boa 
Viagem, os frequentadores do Recife Verão poderão participar de uma super oficina de 
adereços carnavalescos. A ação será aberta para todo o público, crianças ou adulto, e 
buscará preparar os foliões para o dias de Carnaval na cidade do Recife.  
 

ESTAÇÃO CULTURAL 
 
15h às 20h - MERCADO DO ARTESÃO: O mercado traz para o segundo-jardim uma 
grande variedade de produtos para exposição e venda. Os artesões são cadastrados no 
PRODARTE, Programa de Desenvolvimento do Artesanato da Prefeitura do Recife, que 
tem como objetivo o fortalecimento da geração de renda e da divulgação cultural do 
município. Serão 10 artesões que apresentam como porto forte a variedade e 
criatividade dos produtos. 
 
15h às 20h - C.A.T. MÓVEL: A Central de atendimento ao turista móvel (CAT MÓVEL) é 
um micro-ônibus, adaptado com elevador de acesso ao cadeirante. O “CAT” estará 
divulgando atividades da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, fornecendo material 
promocional além das informações turísticas, facilitando o contato com turista 
nacional, internacional e moradores do município. 
 
17h - DESFILE DE MARACATU: O Maracatu é um ritmo musical, dança e ritual de 
sincretismo religioso com origem no estado brasileiro de Pernambuco. Conforme o 
"baque" ou batida, existem dois tipos: Baque Virado (Maracatu Nação) e Baque 
Solto (Maracatu Rural). Durante o RECVERÃO os participantes poderão participar do 
cortejo de um maracatu de Baque Virado e visualizar o desfile dos “Caboclos de lança”, 
que pertencem ao Maracatu de Baque Solto. 
 



 
ESTAÇÃO INFANTIL 

 
15h às 18h - GIBITECA ITINERANTE: O espaço tem como objetivo principal incentivar a 
leitura de crianças e adolescentes. A intenção é despertar o interesse pela leitura com 
os quadrinhos, que contém uma linguagem prática, colorida e com textos curtos, o que 
prende a atenção da criança, fazendo enriquecer a sua criatividade. A Gibiteca possui 
vários títulos nacionais e internacionais! 
 
15h às 20h - EQUIPE DE RECREAÇÃO: A equipe oportunizará vários espaços para as 
Brincadeiras tradicionais. As brincadeiras são muito divertidas, integrativas, estimulam 
a imaginação além de estimular as atividades físicas. 
 
15h às 20h - CAMAS ELÁSTICAS em um formato circular, a Cama Elástica é composta 
por uma estrutura de molas que vão dar um impulso para a criança. 

 
15h às 20h - TOBOGÃ é um equipamento infantil e inflável, onda a criança poderá 
escorregar pela lona do brinquedo. O Tobogã é uma verdadeira mistura de escorrego e 
pula-pula; 
 
16h - CIRCOMICO SHOW: Usando de uma linguagem contemporânea ilustrativa e 
cômica, Circômico show nos convida para viajar dentro de sua criança interior e 
trazendo assim sorrisos e fascinação com suas mágicas, malabarismo e sua leal 
parceira de cena, Judite, o espetáculo tem números de malabares, mágica, palhaço e 
muita interação com o público. 
 

ESTAÇÃO ESPORTIVA  
 
16h às 18h - FIT DANCE: A nova modalidade de exercício está fazendo sucesso entre 
famosas pelo Brasil ele promete, além de gastar calorias, divertir, já que uma aula 
inclui coreografias de diferentes estilos musicais com movimentos modernos e de fácil 
assimilação. A ZUMBA, por sua vez,  é um programa de fitness inspirado 
principalmente pela dança latina criado na Colômbia pelo coreógrafo Beto Pérez, 
na década de 1990. O programa foi implementado em mais de 150 países 
 
JOGOS E BRINCADEIRAS ADAPTADAS: Os jogos e brincadeiras do Recife férias buscará 
criar um clima perfeito para as atividades inclusivas e voltado para todas as idades. As 
atividades lúdicas buscarão envolver atividades físicas, mentais e sensórias de todos os 
envolvidos. 
 
BIKES INCLUSIVAS: As bicicletas, do projeto BIKE SEM BARREIRAS são adaptadas para 
pessoas com deficiência visual, física, mental ou múltipla. Os equipamentos ficam 
disponíveis para toda a população de forma gratuita. Ação é uma parceria entre a 
UNINASSAU e a SETUREL. 
 



 
SLACKLINE: é um A atividade tem como objetivo trabalhar o equilíbrio do participante 
que usa uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, o que permite ao praticante 
andar e fazer manobras por cima. 
 
SKATES: O esporte consiste em "andar" sobre o solo manobrando o equipamento 
entre os obstáculos espalhados pela rua. Existem vários níveis de manobra. Das mais 
simples e com pouco grau de experiência até as manobras mais radicais com grande 
dificuldade na execução. 
 
BADMINTON: O badminton é jogado rebatendo-se a peteca de um lado para o outro 
sobre a rede, sem permitir que ela toque o solo adversário. O Badminton é um esporte 
muito parecido com o tênis, porém, no lugar de uma bola utiliza-se uma espécie de 
peteca. Na prática destes esportes são exigidas várias habilidades como, por exemplo, 
agilidade, força física, velocidade, reflexo, flexibilidade e resistência física. 
 
ALUGUEL DE BIKES: Durante todo o ano, disponibiliza no segundo jardim, a locação de 
vários tipos de bike. Além das tradicionais bicicletas a Rentbike, parceira da Secretaria 
de Turismo, Esportes e Lazer, disponibilizará no do Recife férias, triciclos e quadrículos 
entre outros com todo o material de segurança. 
 

ESTAÇÃO PRAIA 
 
FUTEBOL DE PRAIA: O futebol de areia ou futebol de praia é um tipo de futebol jogado 
na areia. É bastante recente enquanto, como esporte organizado, datando de 1992 a 
sua institucionalização em sua forma atual, mas já é praticada há muitas décadas como 
variante de lazer. Em Janeiro será possível realizar o jogo com barrinhas e nas areias de 
Boa Viagem. 
 
VÔLEI DE PRAIA: Voleibol de praia será mais uma opção esportiva nas areias de Boa 
Viagem. O esporte é pratica em uma quadra de areia dividida por uma rede. Praticada 
por duas equipes, cada uma composta vários jogadores. O jogo terá com principal 
objetivo provocar a integração, a atividade física e o lazer dos praticantes. 
 
FRESCOBOL: O esporte foi criado, na década de 20, no Brasil e tem com premissa uma 
atividade colaborativa. O objetivo do jogo é não deixar a bola cair no chão, desta 
forma, os parceiros devem buscar “acerta” a raquete do parceiro. Desta forma o jogo 
proporciona as duplas, apenas vencedores. 
 

REC GASTRÔ com CERVEJARIAS ARTESANAIS 
 
16h às 21h - O REC GASTRÔ: Evento já ocorre desde 2015 no Parque Santana e no 
Segundo Jardim desde 2016.  A ação é de iniciativa da Secretaria de Turismo, Esportes 
e Lazer que junta em um mesmo espaço os melhores Food trucks e bike foods da 
cidade, dando uma opção de lanche diferenciado para a população. O Recife Verão 



 
receberá uma atração especial o “Encontro de cervejarias artesanais” para abrilhantar 
o evento que ocorrerá das 18h às 22h. A edição deste ano receberá um “mix especial 
de comidas” com os renomados MôVei Burger (Hambúrguer), Dog on The Road (Hot 
Dog), Street Fish (Sushi), Chef Espetos Nordeste (Espetos), República dos Pastéis 
(Pastéis fritos), Dimadero  (milk-shake), Ki-DinDin Gourmet (Sacolé), Brownieê 
(brownie), Açaí na bike (açaí). O encontro das Cervejarias artesanais irão receber a 
Babylon, Ekaut, Quatro Cantos, Capunga, Duvália, Seis Punhos e a Armorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


