
Città Office Mall sedia a 20ª edição do festival infantil “O 

Burburinho” 

Nos dias 20 e 21 de outubro jardins do Office receberão novamente evento gratuito, que 

oferece oficinas e traz recreações e atrações para as crianças de todas as idades 

“O Burburinho”, um dos mais comemorados e lúdicos eventos voltados para o público infantil 

e familiar na cidade, chega esse mês à sua 20ª edição, acontecendo mais uma vez nos dias 20 e 

21 de outubro, nos jardins do Office, na Barra da Tijuca, que passaram por recente processo de 

revitalização. Com uma série de atividades infantis como brincadeiras e oficinas, recreações, 

bolhas de sabão gigante, slackline e bambolê e a presença de vários expositores, o evento tem 

entrada franca e acontece das 12 às 20 horas. 

Criado em 2012, “O Burburinho” reúne diversas marcas infantis e uma programação recheada 

de atividades durante todo o dia, além de expositores de produtos para crianças e o que há de 

melhor na gastronomia, e até cerveja artesanal para os pais. Para as empresárias Pat Zebras, 

Patricia Machado e Vânia Fillippo, criadoras do festival, é uma experiência inovadora a cada 

edição: 

“O Burburinho é pensado para trazer ao público momentos felizes. Nós pesquisamos sempre o 

que está acontecendo de novo no universo infantil, tudo de mais bacana para trazer para os 

cariocas. Cada evento é um novo desafio para nós e toda uma nova perspectiva para nossos 

convidados”. 

O clima do festival é ideal para quem busca diversão, novidades e opções deliciosas de 

gastronomia. As empresárias querem propiciar aos seus visitantes um local especial 

possibilitando momentos felizes e em família. Desde a infraestrutura que oferece conforto e 

segurança, até as atrações, o festival é um dos eventos mais diferenciados e lúdicos da cidade. 

 

O BURBURINHO – ATRAÇÕES 

 

O dia todo (sábado e domingo): 

A 6 mãos – Festa 

Encanto Real – Personagens  

Casa de Fadas – Performance (perna de pau e malabares) 

Kelly Coach 

Domitilia – a Kombi (fotos) 

Bolhas Mágicas – Perfomance (bolhas sabão) 

Hoop Rio – Perfomance (bambolê) 



 

Oficinas 

Sábado: 

Bistrô Bloise (Donuts) 

Escola de Gastro (pizza) 

Colore da Bia – Pintura Facial e Customização de máscaras 

Viva Sempre JB – Oficina de Plantio 

Coisa das Ana (oficina paga) 

Mundo dos pequenos Espaço Baby  

 

Domingo: 

Wall Art – Painel de adesivos 

Bistrô Bloise (Donuts) 

Criativoteca (oficina paga) – Fábrica de Slime  

Coisa das Ana (oficina paga) 

Colore da Bia – Pintura Facial e Customização de máscaras 

 

Recreação 

Sábado: 

12h às 14h – Liga da Bagunça 

14h às 15h – Brincando de Ser (Música para bebês) 

14h/ 15h/16h – Aula de Ioga com Bodytech 

16h às 18h – Espaço Aldeia  

19h – Churumellow 

 

Domingo: 

10 às 18h – Mágico Janjão  



13h às 16h  - Beart (música para bebês) 

 

Città Office Mall  

Inaugurado em dezembro de 1999, o Città Office Mall, também conhecido como Shopping 

Città, passa por um grande processo de revitalização para oferecer ainda mais conforto, 

serviços e opções de compra e gastronomia para seus clientes.  

Fruto de um choque de gestão que possibilitou o investimento de aproximadamente 16 

milhões sem nenhum custo extra para condôminos e lojistas, as obras incluem a modernização 

da fachada, das escadas rolantes, banheiros e pátios, entre outras melhorias que estão sendo 

realizadas.  

Com localização privilegiada no coração da Barra da Tijuca, o complexo conta com um prédio 

comercial com 3 pavimentos e 7 blocos corporativos onde destacam-se a segurança, a 

funcionalidade e um ambiente aprazível que recebe eventos memoráveis para a cidade do Rio 

de Janeiro. 

 

Serviço 

Dias: 20 e 21 de outubro 

Horário: sábado das 12h às 20h/ domingo das 10h às 18h 

Endereço: Av. das Américas, 700 - Barra da Tijuca 

Entrada: Gratuita 

Classificação: Livre 

Atividades gratuitas 

Moda I decoração I festa I brinquedos I recreação I serviços I maternidade I gastronomia 

Pet Friendly 


