


TURMA DO PEPITO
(03 a 06 anos)

Para comandar essa turminha, a melhor equipe de 
lazer do universo: os Taualegres. Eles prepararam 
uma programação super especial!

❖ SEGUNDA-FEIRA: Oficina de Monstrinho 3D

❖ TERÇA-FEIRA: O Elfo Sujão

❖ QUARTA-FEIRA: A Poção Encantada

❖ QUINTA-FEIRA: Divertidamente - O Sumiço da 
Alegria

❖ SEXTA-FEIRA: Mufasa e o Ciclo da Vida

❖ SÁBADO: Big Pai, Big Filho

❖ DOMINGO: A Aventura da Gatinha Ágatha
 



GALERA VIC
(07 a 12 anos)
As brincadeiras mais divertidas farão parte da programação da 
criançada mais velha no Tauá. Eles vão aproveitar demais o 
resort sob o comando dos Taualegres!

❖ SEGUNDA-FEIRA: O último mestre do Ar

❖ TERÇA-FEIRA: O Juízo Final

❖ QUARTA-FEIRA: NASA - O Lançamento

❖ QUINTA-FEIRA: Curto Circuito

❖ SEXTA-FEIRA: Sobreviventes

❖ SÁBADO: Stranger Things

❖ DOMINGO: Super Torta na Cara de Pais e Filhos
 



OS TAUALEGRES 
ADULTOS

QUARTA

Desenrolando

SEGUNDA

SOS 
Cevada

TERÇA

Guerra dos
Sexos

QUINTA

Boia Cross

SÁBADO

Olimpíadas Tauá

SEXTA

HidroAxé Tauá

DOMINGO

Torta na cara
Pais e Filhos

Os adultos não vão ficar de fora da diversão. Tem uma programação 
exclusiva preparada para eles!



Às segundas, o Trio Trinatum Acústico se apresenta 
no palco do Tauá com releituras de músicas de pop 
rock nacional e internacional com repertório dos 
anos 70, 80 e 90 e músicas atuais.

Datas: 1, 8, 15, 22 e 29/08
Horários: consulte a programação

SEGUNDA-FEIRA
Banda Trinatum Acústico



Você é fã de séries? Não perde nenhum 
detalhe dos seus programas favoritos? 

Então, esse jogo é para você!
Venha testar seus conhecimentos em 

uma gincana divertida.  

TERÇA-FEIRA
Netflix Game

Local: Bar Serra de Minas 
Horários: 21h às 22h



Às quartas-feiras, Fabrício de Paula vai 
animar o palco da Vila com as melhores 
músicas tocadas ao vivo.
 
Datas: 3, 10, 17, 24 e 31/08
Horários: 21h às 23h
Local: consulte a programação

QUARTA-FEIRA
FABRÍCIO DE PAULA 
VILA TAUÁ



Inspirado em programas de auditório com 
perguntas e respostas, este jogo vai divertir 
toda a família.
 

Venha se divertir testando seus 
conhecimentos gerais. Quem sabe você não 
leva o grande prêmio dos Taualegres? 

 

Horário: 21h às  22h

Local: Bar Serra de Minas

QUINTAS-FEIRAS
PASSA OU REPASSA



As noites de sexta serão super animadas por aqui! A 
Vila Tauá recebe Thulio Felix e banda com um show 
especial para você.

● Datas: 5, 12, 19 e 26/08
● Horários: 21h às 23h
● Local: consulte a programação

SEXTA-FEIRA
THULIO FÉLIX - VILA TAUÁ



SÁBADO 

Paula Sette
Venha curtir as melhores músicas.

Arilson e Banda
O melhor do pop rock nacional 
e internacional.

Datas: 6 e 27/08
Local: consulte programação
Horário: 21h às 23h 

Datas: 13 e 20/08
Local: consulte programação
Horário: 21h às 23h 



Hora de suar a camisa! Venha jogar com a gente.

• Clínica de Arco e Flecha: 9h às 12h
• Clínica de Tênis: 14h às 16h
• Arco e Flecha: 16h às 17h30

• Futebol dos Parças: a partir das 17h30

Data: todos os dias
Local: Campo de Futebol

ESPORTES



O melhor Dia dos Pais é aquele que se vive em família. O Tauá é 
perfeito para momentos especiais entre pais e filhos que vão ficar 

na memória para sempre! Confira a nossa programação.

Sexta: 
Gincana Pais e Filhos - consulte a programação

Sábado: 
Degustação de Cerveja - consulte a programação

Domingo: 
Maratona dos Papais (2 km) - Premiação especial

  

Grande Homenagem do Dia dos Pais - 9h30 no           
Restaurante Horizontes

Música ao Vivo na Piscina - 10h às 12h

FINAL DE SEMANA DOS PAIS



Além disso, aproveite também:

► Mergulhos divertidos e brincadeiras que vão 

conectar ainda mais os pais e os filhos.

► Double drink de cerveja, gin e caipirinha na 

hora do jantar de sábado;

► Happy Hour no domingo com petiscos 

liberados e dose dupla de chopp;

► Jantar e almoço exclusivos com menu 

especial.

FINAL DE SEMANA DOS PAIS



Todos os pais estão convocados para a nossa mini 
maratona de 2 km! A criançada vai esperar seus 

campeões na linha de chegada com uma grande 
festa, e o vencedor ganhará um prêmio especial.

  

Faça sua inscrição na Central de Lazer. 

Data: 14/08

Horário: consulte a programação

Local: Saída da Recepção

MINI MARATONA DOS PAIS



A turminha mais legal de todas vai 
contar uma bela história no palco do 
Tauá.

Horário: 17h às 17h20
Dias: todos os sábados
Local: Jota City 

TEATRO DA 
TURMA DO TORÍ



Histórias lúdicas contadas com muita 
melodia e acordes para encantar os 
pequenos.

Datas: todas as terças e sábados
Local: em frente à Recepção
Horários: 16h às 16h40

RODA CANTADA



Você está preparado para testar seu 
equilíbrio e atravessar até o outro lado?

Horários: 16h às 17h30 
Local: Ao lado do Kids

OFICINA DE 
SLACKLINE



Conheça a nossa metrópole do futuro! A diversão é garantida em 
oficinas educativas que trabalham conceitos de sustentabilidade, 
nutrição e ciência. 

A criançada vai:
● Pedalar produzindo energia para o funcionamento da cidade;
● Tirar seu dinheirinho no Jota Bank;
● Preparar receitinhas especiais na NutriCity;
● Embarcar em experiências incríveis no Laboratório de Missões;
● Observar as estrelas no telescópio;
● E muito mais!

Consulte o horário de funcionamento. 
* Algumas atividades são pagas à parte.

JOTA CITY



Grandes ilusionistas do Brasil trazem para o Tauá 
Resort Caeté um show super interativo.

George Rubadel 

Data: 6, 13 e 20/08 

Horário: 20h às 21h

Local: Fazendinha 

 

Dennerson e Anna

Data: 27/08

Horário: 20h às 21h

Local: Fazendinha 

SHOW DE MÁGICA



Venha conhecer a nossa fazendinha e interagir com os animais!

• Leite ao pé da vaca: 9h20 às 9h40 (consulte a programação)
• Alimentando os animais: 10h10 (consulte a programação) 
• Passeio a cavalo: 11h às 14h (todos os dias) 
• Plantando na hortinha: 11h às 11h30 (todos os dias)
• Trilha Tauá: 13h às 14h
• Tour/quiz: 14h30
• Oficina de jardinagem: 16h

Local: Fazendinha 
Horário: 9h às 17h

FAZENDINHA DO 
TONINHO COWBOY



As Olimpíadas do Tauá estão prestes a 
começar! Em agosto, você vai mergulhar no 
universo dos esportes em competições de 
diversas modalidades, para todas as idades. 
Os vencedores vão subir no pódio e levar 
suas medalhas para casa!

Você está preparado? Venha se divertir.

OLIMKIDS 2022



Vamos celebrar as aberturas dos nossos jogos 
olímpicos em grande estilo com a presença da 
Turma do Torí, dos Taualegres e do robô de led. 

É o momento especial para acender as nossas 
tochas olímpicas!

Data: todas as sextas-feiras
Horário: 20h30 às 21h
Local: Fazendinha 

CERIMÔNIA DE 
ABERTURA DA 
OLIMKIDS



Modalidades para as crianças de até 12 anos: 

► 25m engatinhando;

► Salto nas alturas;

► Corrida de 100m;

► Maratona Kids;

► Dança das cadeiras power.

 Data: todos os sábados  

Horários: confira a programação

Local: Quadra Poliesportiva 

MODALIDADES 
OLIMKIDS



Para encerrar as nossas Olimkids, entrega 
de medalhas, certificados e fotos no nosso 
pódio olímpico!

Data: todos os domingos 

Horário: consulte a programação

CERIMÔNIA DE 
ENCERRAMENTO


