
  

 

 

 

 

AGENDA CULTURAL 

Baile de Carnaval Infantil do Sesc 2016 terá 

concurso de fantasias 

 

Incentivar o mundo imaginário infantil por meio da caracterização, esse é o 

objetivo do Concurso de Fantasias do Sesc 2016, que está com inscrições 

abertas. Crianças de 03 a 12 anos podem participar com as mais variadas 

fantasias, podendo ser de personagens famosos ou criações próprias. 

Para participar é necessário ler o regulamento e efetuar a inscrição no portal 

do Sesc (www.sesc-am.com.br/carnaval) . Pode-se optar por duas 

categorias: Criatividade ou Luxo. Será feita a premiação das três melhores 

fantasias da festa. A análise das fantasias respeita os critérios de 

Originalidade, Desenvoltura, Criatividade, entre outros. 
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O Baile de Carnaval Infantil do Sesc irá acontecer no dia 05 de fevereiro 

(sexta-feira), das 18h às 23h, no Balneário do Sesc,  localizado na Av. 

Constantinopla, Bairro Planalto. Além do Concurso de Fantasias, a 

programação do evento contará também com famosa Batalha de Confetes, 

apresentação de marchinhas, recordação de blocos e cordões, diversas 

brincadeiras carnavalescas e apresentações no palco. 

Os preços são os mais acessíveis, com valores de ingressos antecipados 

para comerciários e dependentes com carteiras atualizadas R$ 5,00, 

usuários com carteiras atualizadas R$ 8,00 – no dia do evento R$ 10,00 

para todas as categorias e público em geral. 



 

 

  

O Baile de Carnaval Infantil do Sesc existe há dez anos e nesse tempo já 

recebeu centenas de famílias que buscam diversão saudável nesta época 

do ano. Em 2015, a fantasia vencedora da Categoria Luxo foi a “Malévola”, e 

quem levou o primeiro lugar da Categoria Criatividade foi a fantasia “Arara 

Azul”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

22/01/2016 23h24 - Atualizado em 22/01/2016 23h24 

Concurso de Fantasias do Sesc tem 

inscrições abertas, em Manaus 
Baile do Sesc acontece no dia 5 de fevereiro, das 18h às 23h. 

Crianças com idade entre 3 e 12 anos podem participar. 
 

 

Pequenos poderão participar de concurso de fantasia 
(Foto: Divulgação/Sesc) 

O Concurso de Fantasias do Sesc 2016 está com inscrições 
abertas para crianças com idade entre 3 e 12 anos. Os 
participantes podem escolher fantasias de personagens famosos 
ou criações próprias. O baile do Sesc ocorrerá  no dia 05 de 
fevereiro (sexta-feira), das 18h às 23h, no Balneário do 
Sesc,  localizado na Av. Constantinopla, Bairro Planalto. 
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Para participar é necessário ler o regulamento e efetuar a 
inscrição no portal do Sesc (www.sesc-am.com.br/carnaval) . 
Pode-se optar por duas categorias: Criatividade ou Luxo. Será 
feita a premiação das três melhores fantasias da festa. A análise 
das fantasias respeita os critérios de Originalidade, Desenvoltura, 
Criatividade, entre outros. 
 
Além do Concurso de Fantasias, a programação do baile contará 
também com famosa Batalha de Confetes, apresentação de 
marchinhas, recordação de blocos e cordões, diversas 
brincadeiras carnavalescas e apresentações no palco. Há valores 
de ingressos antecipados para comerciários e dependentes com 
carteiras atualizadas R$ 5,00, usuários com carteiras atualizadas 
R$ 8,00 - no dia do evento R$ 10,00 para todas as categorias e 
público em geral. 
 
O Baile de Carnaval Infantil do Sesc existe há dez anos e nesse 
tempo já recebeu centenas de famílias que buscam diversão 
saudável nesta época do ano. Em 2015, a fantasia vencedora da 
Categoria Luxo foi a "Malévola", e quem levou o primeiro lugar da 
Categoria Criatividade foi a fantasia "Arara Azul". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Concurso de Fantasias é destaque no Baile de Carnaval 

Infantil do Sesc 2016 
 

 

Incentivar o mundo imaginário infantil por meio da caracterização, esse é 
o objetivo do Concurso de Fantasias do Sesc 2016, que está com 
inscrições abertas. Crianças de 03 a 12 anos podem participar com as 
mais variadas fantasias, podendo ser de personagens famosos ou 
criações próprias. 

Para participar é necessário ler o regulamento e efetuar a inscrição no portal do 

Sesc (www.sesc-am.com.br/carnaval) . Pode-se optar por duas categorias: 

Criatividade ou Luxo. Será feita a premiação das três melhores fantasias da festa. 

A análise das fantasias respeita os critérios de Originalidade, Desenvoltura, 

Criatividade, entre outros. 
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O Baile de Carnaval Infantil do Sesc irá acontecer no dia 05 de fevereiro (sexta-

feira), das 18h às 23h, no Balneário do Sesc, localizado na Av. Constantinopla, 

Bairro Planalto. Além do Concurso de Fantasias, a programação do evento contará 

também com famosa Batalha de Confetes, apresentação de marchinhas, 

recordação de blocos e cordões, diversas brincadeiras carnavalescas e 

apresentações no palco. 

Os preços são os mais acessíveis, com valores de ingressos antecipados para 

comerciários e dependentes com carteiras atualizadas R$ 5,00, usuários com 

carteiras atualizadas R$ 8,00 – no dia do evento R$ 10,00 para todas as 

categorias e público em geral. 

O Baile de Carnaval Infantil do Sesc existe há dez anos e nesse tempo já recebeu 

centenas de famílias que buscam diversão saudável nesta época do ano. Em 

2015, a fantasia vencedora da Categoria Luxo foi a “Malévola”, e quem levou o 

primeiro lugar da Categoria Criatividade foi a fantasia “Arara Azul”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Carnaval atrai crianças com bailes e concursos 

de fantasias 

Sesc, Parque Cidade da Criança, shoppings e um hotel de Manaus 

terão programações especiais 

Marcado para 7 de fevereiro, o baile do Sesc-Amazonas terá concurso de fantasia 

infantil e prêmios para os competidoresFoto: Divulgação 

Manaus - Se carnaval é sinônimo de brincadeira, não há ninguém 

melhor do que as crianças para festejar a data com tanta propriedade. 

Pensando nisso, lugares como o Parque Cidade da Criança, o Sesc 

Amazonas e o Tropical Hotel, além dos shoppings Manaus ViaNorte e 

Studio 5, preparam edições especiais de bailes e concursos de fantasia 

exclusivamente voltados para os pequenos manauaras. 

No balneário do Sesc Amazonas (Av. Constantinopla, bairro Planalto), 

no dia 5 de fevereiro, a partir das 18h, acontece mais uma edição do 

Baile de Carnaval Infantil, com direito a concurso de fantasia infantil e 

prêmios para os competidores. Os ingressos são acessíveis, com valores 
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antecipados para comerciários e dependentes com carteiras atualizadas 

(R$ 5). Já usuários com carteiras atualizadas desembolsam R$ 8, em 

compra antecipada, e no dia do evento, para todas as categorias e 

público em geral, o valor será de R$ 10. 

Poderão participar do concurso, crianças com idade entre 3 a 12 anos 

(masculino e feminino), podendo optar pela categoria „criatividade‟ ou 

„luxo‟, mas devidamente inscritas no concurso pelo portal  

do Sesc - Amazonas — sesc-am.com.br/carnaval/. 

Do outro lado de Manaus, com o tema „Uma aventura no fundo do 

mar‟, o Studio 5 Centro de Convenções (Av. Rodrigo Otávio, Distrito 

Industrial) promoverá, no dia 7 de fevereiro (domingo), a oitava edição 

do seu já tradicional baile carnavalesco infantil, das 17h às 21h, no 

pavilhão de eventos. 

O evento contará com atrações musicais, desfiles de fantasias, pinturas 

artísticas, praça de alimentação e brinquedos infláveis, como pula-

pula, piscina de bolinhas e muito mais. 

Os ingressos podem ser comprados no site ingresse.com ou na 

bilheteria do Studio 5, nos seguintes valores: R$ 25 (pista, meia) e R$ 

120 (mesa com quatro lugares, meia). 

O Parque Cidade da Criança, localizado na Avenida André Araújo, no 

bairro Aleixo, também promoverá seu bailinho infantil no dia 7 de 

fevereiro. O evento começará às 17h, com o tema „Era uma vez no 

cinema‟.  

Nesse dia, haverá o Baile das Estrelas. De acordo com a diretora do 

parque, Socorro Andrade, papais e mamães terão que ir fantasiados 

junto com as crianças para concorrerem no concurso de fantasia. “O 

objetivo é envolver toda a família”, concluiu ela. 

Talvez o mais tradicional de Manaus, com 20 anos de história, o baile 

infantil do Tropical Hotel será a atração da terça-feira gorda (9 de 

fevereiro), a partir das 17h, com o tema Olimpíada. Os ingressos para o 

baile já estão sendo vendidos no Amazonas Shopping e custam R$ 50 

para pista (meia-entrada) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas). O 

telefone para mais informações é (92) 3233-1941. 



Estreia na ‘foliazinha’ 

Entrando no clima do carnaval infantil pela primeira vez, o shopping 

Manaus ViaNorte, localizado na Avenida Arquiteto José Henrique 

Rodrigues, bairro Nova Cidade, está com inscrições abertas para seu 

concurso de fantasias. Crianças de até 12 anos podem se inscrever na 

Tropical Multiloja, no Centro da cidade, ou no próprio shopping, até o 

próximo dia 3 de fevereiro. 

Nesta primeira edição, o concurso será realizado em duas etapas: 

eliminatória no dia 6 de fevereiro e grande final no dia 7, nas categorias 

de 0 a 4 anos e de 5 a 12 anos. Para agitar a final do concurso, a bateria 

da Escola de Samba Vitória Régia fará uma participação animada. 

Haverá premiação para 1°, 2° e 3° lugares, das duas categorias. As 

inscrições são gratuitas e a premiação será de R$ 3 mil em dinheiro. 

Mais informação sobre o regulamento do evento estão disponíveis em 

www.shoppingmanausvianorte.com.br. 
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