KIDS

Portais dão dicas
de programação infantil em Brasília
“No Roteiro Baby, mães e pais de todo o Brasil
encontram informações sobre maternidade,
produtos, dicas de alimentação. O diferencial é
mesmo o informe completo e em primeira mão da
programação da cidade para famílias de Brasília”,
explicou Mariane.
As postagens são diárias. Além do site, é
possível cadastrar e-mail para recebimento
de newsletter e acompanhar as novidades
pelas redes sociais. No Instagram, inclusive são
realizados sorteios.
Já o site Agenda Infantil (http://agendainfantil.
com.br/) foi criado por um papai jornalista, que
estava em busca de um veículo com informações
organizadas e atualizadas sobre eventos de
interesse de pais, mães e crianças. Marcelo
Klotz, criador do portal, conta que, como não
encontrou, resolveu criar o site, com conteúdo
bem apresentado e trazendo, como principal
diferencial a ampliação da voz das assessorias
e promotores de eventos, inclusive daqueles
que têm menos recursos para a promoção.
“Isso porque o site dispõe de publicador online
gratuito e aberto para que todos divulguem as
informações diretamente no site. Os eventos
são publicados quase que imediatamente após
validação e conferência do conteúdo divulgado.
Para tanto, o interessado deve submeter as
informações em formulário disponível a partir do
banner ‘Divulgue o seu evento’”, explicou.

Administradoras do Roteiro Baby

H

á muito tempo Brasília deixou
de ser uma cidade com pouca
variedade de atividades culturais.
Em meio a tantos eventos,
peças de teatro, passeios, exposições,
filmes e brincadeiras, alguns portais
especializados no público infantil não só
informam a agenda com a programação
do fim de semana, mas ajudam os pais a
se organizarem, com várias dicas.
Lançado em 2010, o blog Roteiro Baby
(http://roteirobaby.com.br/) é um dos mais
tradicionais da capital. A ideia surgiu durante a
licença maternidade de Iza Garcia, uma mãe que
compilava a programação infantil de Brasília e
restaurantes kids-friendly para si e descobriu que
suas dicas poderiam ser úteis para mais famílias
retomarem a vida social sem privar os filhos de
conforto e segurança. Essas informações eram
enviadas por e-mail aos amigos, que por sua
vez repassavam a mais amigos, e essa rede foi
crescendo, até que Iza percebeu que era mais
fácil divulgar tudo em um site.
À medida que o interesse das leitoras pelo
conteúdo foi crescendo, o Roteiro Baby teve seu
conteúdo ampliado. A partir de julho de 2012,
o site passou a ser escrito por duas mães: Iza
Garcia, a fundadora, e Mariane Oliveira.

Segundo ele, o principal objetivo do Agenda
Infantil é a divulgação de eventos para aqueles
que querem aproveitar melhor o tempo com as
crianças. São também publicados artigos com
dicas sobre alimentação saudável, educação
financeira para crianças, ensino, curiosidades,
entre outros. “Os eventos são atualizados a todo
momento e apresentados por data de realização
e por categoria. E você verifica todos os detalhes
que precisa para curtir aquele momento especial
com as crianças”, contou Marcelo. “Além disso,
o site é responsivo, o que significa que as
informações são acessíveis e ajustáveis para que
você possa conferir tudo a partir do seu celular
ou tablete”, concluiu.

O objetivo atual do portal é informar a
programação infantil completa de Brasília.

O Brasília Kids (https://www.brasiliakids.
com.br/) é outro portal repleto de dicas de
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atividades com crianças. Teve origem
no Distrito Federal, mas já vem
ganhando espaço em outros estados.
É voltado para toda a família e,
principalmente, para pais de crianças
de, aproximadamente, 0 a 10 anos. A
página reúne notícias da cidade e do
mundo, matérias exclusivas, agenda
de eventos, decoração de festas
infantis e dicas de fornecedores.
O Com Filhos Por Aí (http://
comfilhosporai.com.br) é um blog
familiar, mantido pela jornalista Maria
Luiza Naves, mãe de duas crianças,
com a ajuda do marido Wellington,
que atua como colaborador e
fotógrafo. No blog são encontradas
ideias e dicas de passeios, viagens,
atividades e produtos para se
divertir com criança. “Minha missão
é incentivar famílias a se divertirem
com as crianças em momentos
realmente agradáveis para todos,
dentro ou fora de casa, fortalecendo
os laços familiares”, disse Maria Luiza.
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Programação Infantil

COMPLETA DE BRASÍLIA
ATUALIZADA TODA SEXTA-FEIRA
Listas super úteis para famílias de Brasília:
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Restaurantes KidsFriendly
Colônias de Férias
Parquinhos
Cultos e Missas Infantis
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Y
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Sorteio e cupons
de descontos em
lojas infantis

Exclusivo para
Mães de Brasília

Instagram e Snapchat

@roteirobaby
Cadastre-se no site e receba
todas as dicas por e-mail:

A maior Fanpage Materna do Brasil

roteirobaby

www.roteirobaby.com.br
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