
 
Roteiro Universal Studios com Crianças 

O Universal Studios, faz parte do complexo Universal Orlando, que também conta com outro parque, o Islands of 

Adventure (IOA) e o complexo de lojas e restaurantes chamado Citywalk. Diferentemente dos parques da Disney, 

nem o IOA nem o Universal Studios oferecem Fastpasses gratuitos. Eles oferecem um Express Pass, que permite “furar” 

a fila de alguns brinquedos, mas é pago.  

Mapa Geral do complexo Universal Orlando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shows – Os shows mais interessantes para as crianças são o A Day in The Park With Barney e o Animal 
Actors on Location. Verifique os horários desses shows no dia da sua visita no site oficial da Universal, para 
inserir na sua programação: https://www.universalorlando.com/Resort-Information/Showtimes.aspx 

 
(Sempre confirme os horários pegando um mapa, pois eles podem mudar dependendo da época do ano): 

 
1. Brinquedo dos Minions (Despicable Me). Chegar e ir direto para o brinquedo dos Minions, é um dos mais cheios 

do parque. Quanto mais tarde você for nele, mais cheio ele estará. É um simulador baseado no filme “Meu Malvado 

Favorito”. Altura mínima de 101,6 cm. Se alguma criança não tiver altura, pode esperar com algum adulto na saída da 

atração, onde tem uma loja, uma pista de dança com música e um Minion que fica lá interagindo com as crianças. 

2. Shrek 4D. Fica em frente à atração dos Minions. É uma atração que mistura um filme de animação em 3D com 

efeitos especiais que levam os visitantes para dentro de uma aventura com todos os personagens de Shrek. Não tem 

restrição de altura. 

3. Transformers. É um simulador 3D muito bem feito. Graças aos efeitos 3D, você terá a impressão de que os vilões 

saltam da tela em sua direção. Altura mínima de 101,6 cm. 

4. Harry Potter and The Escape from Gringotts. Essa atração começa com um passeio pelo Banco de Gringotts e 

termina com um simulador 3D parecido com as atrações do Homem-Aranha e do Transformers, porém com a temática 

do Harry Potter. Altura mínima 107 cm. 

 

https://www.universalorlando.com/Resort-Information/Showtimes.aspx


 
5. Almoço. Sugestões: Leaky Caldron (Caldeirão Furado), que fica dentro da área do Harry Potter tem pratos ingleses, 

como peixe empanado com batatas fritas (Fish and Chips), Torta de frutos do mar (Fisherman´s Pie), Torta de carne 

(Cottage Pie), sanduíche de frango e outros. No cardápio infantil, tem macarrão com queijo e peixe empanado com 

batatas.  

Caso o cardápio não agrade, outra sugestão é a praça de alimentação dos Simpsons, que tem opções mais americanas, 

como pizza, hambúrguer, frutos do mar, etc. 

6. Simulador dos Simpsons. Você entra num “carro” que simula um passeio de montanha russa pelo Krustyland, o 

parque de diversões do Krusty. Geralmente as crianças adoram. O brinquedo chacoalha um pouco, então não é 

recomendado a quem enjoa com facilidade ou tem labirintite. Altura mínima 102 cm. 

Verifique o horário da Universal Superstar Parade no dia da sua visita. Se for às 14h, ir agora. O melhor lugar para 

assistir à parada é em frente à lanchonete Mel´s Drive In. 

7. Fievel's Playland. É um enorme playground para crianças inspirado nos desenhos do ratinho Fievel. É uma boa 

opção deixar as crianças brincando enquanto os adultos descansam um pouco. Ficar lá até 14h45 e depois seguir para 

o show do Barney. 

Verifique o horário da Universal Superstar Parade no dia da sua visita. Se for às 15h, ir agora. O melhor lugar para 

assistir à parada é em frente à lanchonete Mel´s Drive In. 

8. Show A Day in The Park With Barney – verificar horário. Um show de 25 minutos com o famoso Dinossauro Barney. 

As crianças adoram. É possível tirar foto com os personagens após o show. Recomenda-se chegar com 15 minutos de 

antecedência para pegar lugar. 

9. Montanha Russa do Pica-Pau (Woody Woodpecker’s Nuthouse Coaster). Essa é uma montanha russa infantil, bem 

mais leve e tranqüila que as outras, todos da família poderão ir. Altura mínima 91,5cm. 

10. E.T. Adventure. Apesar de essa atração estar um pouco ultrapassada, vale a pena ir por ser um clássico, e as 

crianças gostam. Altura mínima 87cm. 

Verifique o horário da Universal Superstar Parade no dia da sua visita. Se for às 17h, ir agora. O melhor lugar para 

assistir à parada é em frente à lanchonete Mel´s Drive In. 

11. Show Animal Actors on Location – verificar horário. Show ao vivo com atores e animais adestrados fazendo vários 

truques utilizados nos filmes de Hollywood. Dura 20 minutos. 

12. Compras. Antes de sair do parque, aproveitem para passar na loja grande em frente ao Shrek e fazer algumas 

compras, principalmente itens do Harry Potter. Essa loja é bem mais vazia do que a loja que fica dentro da área do 

Harry Potter. 
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