
  

 

 

 

 

Público infantil tem vasta programação para 

o Carnaval 2016 em Manaus, confira a 

agenda 
 jan. 26, 2016  Cultura, Destaques 

 

 

O que não faltam são opções de diversão para a garotada – foto: divulgação 

O Carnaval 2016 em Manaus tem vasta programação para pequenos foliões. 

São diversos bailinhos e concurso de fantasia para a garotada e o EM TEMPO 

Online trouxe para os seus leitores um calendário com os principais eventos 

agendados para este final de janeiro e fevereiro. Confira e agende-se para 

brincar. 

 

Meio: Em Tempo Online 

Editoria: Cultura Hora: -- Data: 26/01/2016 
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O primeiro grande vento para o Carnaval dos pequenos acontece dia 31 de 

janeiro, com o Concurso de Fantasia Infantil da Secretaria de Cultura do estado 

(SEC), às 18h, no Teatro Amazonas, Centro, com as categorias ‘Luxo Infantil’ e 

‘Originalidade Infantil’. Quem quiser competir, pode se inscrever, gratuitamente, 

por meio do endereço eletrônico editais.cultura.am.gov.br. 

Já no dia 5 de fevereiro é a vez dobalneário do Sesc Amazonas (bairro Planalto), 

realizar mais uma edição do Baile de Carnaval Infantil, a partir das 18h, com 

direito a concurso de fantasia infantil e muitos prêmios. Os ingressos, para o 

público em geral custam R$ 10, mas para usuários e dependentes com 

carteiras atualizadas o preço é diferenciado, na compra antecipada. 

Nos dias 6 e 7 de fevereiro, a alegria pede aos principais shoppings de Manaus 

“Ó Abre Alas que eu quero passar”. As marchinhas de carnaval vão contagiar, 

por exemplo, o Amazonas Shopping, no Parque Dez, onde acontece o baile 

infantil ‘No Fundo do Mar de Bolinhas’, também com direito a concurso de 

fantasias e muita diversão. A festa está marcada para a partir das 17h. 

 

No Amazonas Shopping a folia carnavalesca será ‘ No Fundo do Mar de Bolinhas’ – 

foto: divulgação 

Entre as atrações do evento está a ‘Pororoca Atômica’, que tocará as 

marchinhas mais famosas do carnaval. Além disso, um Dj Performático 

animará o concurso, planejado especialmente para os pequenos. Os 

candidatos desfilarão para o público presente no ‘Mar de Bolinhas’, instalado 

na praça central, e concorrerão aos três primeiros lugares em duas categorias: 

de 0 a 4 anos, e de 5 a 12. Seis vencedores de cada dia serão premiados com 

brinquedos, ingressos de cinema, passaportes, entre outros brindes oferecidos 

pelos lojistas do Amazonas Shopping. As inscrições serão feitas a partir do 

início dos eventos. 



O Shopping Manaus ViaNorte, no Nova Cidade, também realiza nos dias 6 e 7 

o seu 1º concurso de fantasia infantil. Crianças na faixa etário de no máximo 12 

anos podem se inscrever nas filiais da Tropical Multiloja, no próprio shopping, 

ou no Centro da cidade, até o próximo dia 3. 

O concurso de melhor fantasia vai oferecer premiação em dinheiro para os 

classificados em 1°, 2° e 3° lugares e será realizado em duas etapas: com 

eliminatórias no dia 6, e a grande final em 7 de fevereiro, nas categorias de 0 a 

4 anos e de 5 a 12 anos, respectivamente. Na festa de encerramento haverá a 

presença da bateria da Escola de Samba Vitória Régia com mestre-sala e 

porta-bandeira. As inscrições são gratuitas e a premiação será de R$ 3 mil em 

dinheiro. 

Com o tema ‘Uma aventura no fundo do mar’, o Studio 5 Centro de 

Convenções (no Distrito Industrial) promove, no dia 7 de fevereiro, a oitava 

edição do seu tradicional baile infantil, das 17h às 21h. Além de atrações 

musicais, o evento contará com 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). 

Já o Parque Cidade da Criança, n Aleixo, promoverá seu bailinho infantil 

também no dia 7 de fevereiro. O evento começará às 17h, com o tema ‘Era 

uma vez no cinema’. A diretora do parque, Socorro Andrade, avisa que papais 

e mamães terão que ir fantasiados junto com as crianças para concorrerem no 

concurso de fantasia. 

E nos dias 7 e 8, a folia momesca vai tomar conta do Manauara Shopping, em 

Adrianópolis, com os tradicionais bailinhos de Carnaval do Teatro Manauara. 

No primeiro dia acontece o bailinho ‘Baby Fantasy’ e na Segundinha Gorda o 

‘Carnaval Infantil VIP’, sempre às 17h. Os ingressos já estão à venda na 

bilheteria do teatro, localizado no Piso Buriti e pelo site www.ingresse.com. 

Muita música, confete, serpentina também vão tomar conta do Shopping Ponta 

Negra com uma programação para lá de especial para os mini-foliões, que vai 

do dia 7 ao dia 9 de fevereiro, das 17h às 20h, incluindo bailinho de Carnaval, 

pintura de rosto, brincadeiras, sorteio de brindes e concurso de fantasia. 

A folia acontece no segundo piso (L2), ao lado da loja Animale, e o ingresso é a 

doação de um quilo de alimento não perecível (exceto sal e fubá) que será 

destinado à instituição Casa Vhida. 



 

No Ponta Negra, o ingresso é a doação de um quilo de alimento não perecível – foto: 

divulgação 

E fechando a programação infantil de Carnaval da cidade, dia 9 de fevereiro 

(Terça-feira Gorda), o Tropical Hotel de Manaus realiza a 20ª edição do seu 

tradicional baile infantil, este ano com uma homenagem ao principal evento 

esportivo do mundo: as Olimpíadas. 

O baile será realizado a partir das 17h, no salão Amazonas. Os ingressos já 

estão à venda na Central da Folia (segundo piso do Amazonas Shopping) e 

custam R$ 50 para pista (meia-entrada) e a mesa para quatro pessoas custa 

R$ 250. 

Os pequenos foliões poderão se divertir numa estrutura que inclui cenários, 

participação de personagens infantis e um estúdio fotográfico. Haverá ainda um 

concurso de fantasias, com premiação para os três primeiros colocados. As 

crianças com melhores fantasias ganharão troféus e medalhas. 
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Senac AM oferece os curso de “Manicure e Pedicure” e 

“Fotografia – Arte e Técnica” 
 0 

POR MARCOS PONTES EM 27 DE JANEIRO DE 2016+NOTÍCIAS 

 

Com inscrições abertas, o Senac AM, no mês de fevereiro, dá prosseguimento à 

oferta de cursos do programa socioprofissional, que visam a geração de renda 

imediata. 
Com carga horária de 160 horas, o Senac AM está com inscrições abertas para o curso de 

Manicure e Pedicure. As aulas serão ministradas nas unidades Senac Cidade Nova, com 

início em 11/2 ou na unidade Centro, com início em 3/2, nos turnos matutino (9h às 12h), 

vespertino (13h às 16h ou 16h às 19h) e noturno (19h às 22h). Os interessados devem 

possuir idade mínima de 16 anos e ter estudado até a 7ª série do ensino fundamental. O 

valor do investimento é de R$ 350,00, podendo ser pago em até quatro vezes de R$ 87,50. 

No curso, o aluno aprende a cuidar das unhas das mãos e dos pés dos clientes, utilizando 

técnicas de tratamento e embelezamento, dando-lhes forma e cor, de acordo com as 

preferências do cliente e atendendo às normas de biossegurança. 

Com carga horária de 80 horas, o Senac AM oferece, no Centro de Informática, a partir do 

dia 1/2, o curso Fotografia – Arte e Técnica. As aulas serão ministradas de 8h às 12h ou de 

18h às 22h. Os interessados devem possuir idade mínima de 16 anos e ter estudade até a 7ª 

série do ensino fundamental. O valor do investimento é de R$ 360,00, podendo ser pago em 

até quatro vezes de R$ 90,00. 
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No curso, o aluno aprenderá a história da fotografia, o manuseio de câmeras e matrizes 

fotossensíveis, objetivas, profundidade de campo e velocidade do obturador, fotometria e 

filtros, flash e armazenamento de equipamentos, linguagem e composição, introdução à 

iluminação e elementos da fotografia digital. 

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 92 3649-3750 ou pelo site 

www.am.senac.br. 
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