


Antes de tudo,  
uma necessidade





Imagine um lugar seguro, divertido, 
e com muita infraestrutura para 
receber seus filhos naquele horário 
em que você realmente precisa 
sair para resolver aquele problema 
que não pode esperar; ou ainda um 
espaço ocupacional e educacional 
para desenvolvimento infantil 
enquanto você faz uma viagem 
inadiável!

Antes de tudo, uma necessidade

MONITORAMENTO 360º
O Smart Kid’s Resort possui sistema de monitoramento
por meio de câmeras de vídeo. Nossa intenção é permitir 
que o responsável tenha acesso virtual ao ambiente SK 
sempre que sentir vontade de dar uma “olhadinha”.



Hoje os casais vivem profunda dificuldade de 
harmonização do relacionamento por não terem um 
tempo semanal para cuidarem do próprio convívio, 
tempo para conversarem por algumas horas sem serem 
interrompidos, ou ainda para se divertirem um pouco e 
reenergizarem a relação íntima e familiar. 

Um 
tempo para o casal



HOTELARIA COMPLETA NOS 
FINS DE SEMANA

Hoje, pela demanda profissional da maioria dos pais, 
outros familiares têm auxiliado muito na tarefa de cuidar 

das crianças; seja em dias úteis, fora do horário de aula, 
ou finais de semana, tal prática deixou de ser exceção. 

O desafio se amplia quando não temos o apoio da 
família, ou ainda quando este tipo de auxílio gera algum  

desconforto ou conflito entre o grupo familiar. 
Nesse sentido, a Smart Kid’s Resort se propõe a selar 

essa lacuna de atendimento, oferecendo um ambiente  
complleto de desenvolvimento e felicidade.

A família em 

NADA DE CONFLITOS  
FAMILIARES

Oferecemos serviço de hotelaria infantil, cursos e 
eventos especiais de sexta às 19:00h a domingo 
às 19:00h. São quarenta e oito horas de muitas 
aprendizado e muitas atividades lúdicas, culturais e 
esportivas. A grade é rica e variável.
Contamos com equipe multidisciplinar e temática 
para realizar projetos únicos ou continuados, com 
temas e atividades que se renovam sempre.



A família em 1º lugar



O Espaço Smart Kid’s Resort foi 
pensado e projetado para gerar o 

máximo de segurança. Um exemplo, 
são os pisos emborrachados, 

garantindo que a criança, ao cair, não 
sofra ferimentos significativos.

SEGURANÇA MÁXIMA EM TUDO - PISCINA COM 100% 
DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA

Nossa piscina possui presença constante de guarda-vidas quando 
em uso, é completamente cercada por gradil, e ainda faz uso de 
lona estendida e tracionada, servindo como cobertura, o que torna o 
convívio próximo totalmente seguro. A prática esportiva transcorre 
sem possibilidade de incidente mais relevante. Inclusive
com sistema de drenagem sem empuxo. Isso é segurança máxima.

Segurança,  
desenvolvimento  
e alegria

OLHANDO BEM DE PERTO
O número de profissionais garante atendimento quase que 
individualizado, permitindo que a equipe consiga não somente 
executar os projetos como também monitorar comportamentos 
díspares, ou ainda ações contínuas de carinho e atenção especial.
Todos os brinquedos utilizados, bem como produtos de pintura 
e decoração seguem rigorosamente as especificações para 
atendimento às faixas etárias de 0 a 10 anos.



OS PROFISSIONAIS
Nosso processo de 
atendimento tem natural 
alicerce na qualidade de 
nossos profissionais. São 
educadores, enfermeiros, 
animadores, seguranças 
etc. Todos capacitados e 
motivados para atendimento 
de qualquer tipo de demanda. 

A INFRAESTRUTURA
Nosso espaço é planejado para 
atender a todas as crianças. 
Pensado no tamanho, nem 
pequeno, para não gerar 
aglomerações ou conflitos;
nem tão grande, para permitir o 
monitoramento visual constate e 
qualificado de cada momento de 
convivência da criança no
ambiente de desenvolvimento.



Cobertura de 
saúde para 



Temos cobertura de plano de saúde próprio para todas as práticas de 
atividades continuadas. Nossa criança tem atendimento qualitativo 
e imediato para qualquer tipo de emergência médica, nos melhores 
centros de saúde do Recreio e da Barra da Tijuca. 
Nossa intenção é que a família deixe as crianças nas atividades sem 
carregar qualquer tipo de preocupação.

todas as crianças

Infraestrutura
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