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Afroribeirinhos no Parque das Ruínas 

 
Um dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro, com um visual de 360 graus da 
baía da Guanabara, o Parque das Ruínas recebe pela 2ª vez o grupo 
Afroribeirinhos, lançando o bloco “Vai tomar na cuia”. A banda apresenta 

vários ritmos no seu repertório, trazendo um mexidão de carimbó, cumbia, guitarrada, salsa e 
bolero em suas composições autorais num ritmo quente incomparável. 
 

 
 
 

Forró Lánalaje com Carol Rio 

 
Nascida no subúrbio carioca, Carol Rio (Sant´Anna) recebeu o samba dos 

braços do avô Edson Sant´Anna, cantor e compositor de marchinhas e MPB. 

Cresceu entre blocos e Escolas de Samba e aos finais de semana participava 

do pagode no quintal do avô, no subúrbio do Rio. Em 2001 começou a estudar música e formou-

se em Percussão Popular - Escola de Música Villa Lobos em 2003. Estudou e vivenciou com 

mestres das principais Nações de Maracatu de Baque Virado, no RJ e Pernambuco em 2009. 

 

 
 
 
 
 
  

SERVIÇO 
Local: Parque das Ruínas - Rua Murtinho Nobre, 169 - Santa Teresa 
Ingressos: Lista amiga (nomes no mural do evento até 20h): R$10; Meia-entrada: R$15 
(com nome na lista) e Inteira: R$30 
A lista amiga será encerrada às 16:00 do dia do evento. 
Espaço sujeito a lotação: 300 pessoas 

Em caso de chuva, o evento será remarcado. 

SERVIÇO 
Local: Imperator - Centro Cultural João Nogueira 
Rua Dias aa Cruz, 170, Méier 

Entrada franca. Sujeito a lotação.  

29/02 

sáb 

19/02 

qua 
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 Rios em movimento 
 
Quando os rios falam, o que dizem? Muitos estão presentes no imaginário 
brasileiro, como o famoso Velho Chico e os rios Negro e Solimões na 
Amazônia. Cada um com sua história e sua gente. As diferentes realidades 
fluviais são tema da nova exposição “Rios em movimento”. Misturando arte e 

ciência, a mostra reúne 13 obras em pintura acrílica sobre tela do artista plástico Rodrigo 
Andriàn, que explora as artes abstrata e contemporânea figurativa em suas criações. 
 

 
 

 

A Pátria, 100 anos 
 
O icônico quadro “A Pátria”, de Pedro Bruno, completou 100 anos em 2019 
e esta exposição celebra seu centenário, buscando exibir a obra em detalhes, 
o perfil do autor e o impacto da pintura no imaginário da República 
Brasileira. 

 

 

SERVIÇO 
Local: Museu da Vida (Salão de Exposições Temporárias) - Av. Brasil, 4365, Manguinhos 
Horários: terça a sexta, das 9h às 16h30; sábados, das 10h às 16h. 
Entrada franca 

Classificação livre 

até 

29/02 

até 

29/02 
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Jardim do Éden, de Patrizia D’Angello 
 
Aberta em dezembro, na Galeria do Lago, a exposição apresenta 25 
pinturas recentes e inéditas da artista, sob curadoria de Isabel Portella. O 
conceito da exposição é pensado a partir dos muitos banquetes realizados 
no Palácio do Catete, sede do Governo Federal entre 1896 e 1960 e que 

hoje abriga o Museu da República. “Numa narrativa bem humorada, mas repleta de sutis 
paralelos, a artista se debruça sobre os grandes temas da pintura figurativa, o retrato, a 
paisagem e a natureza morta. Em seus trabalhos, Patrizia procura discutir os limites do real, 
da mímesis e as implicações no mundo contemporâneo”, afirma a curadora Isabel Portella. 
Para realizar a exposição, a artista mergulhou no acervo do Museu, em documentos 
relacionados ao tema, como uma bela coleção de convites e menus das muitas recepções 
ocorridas ali, bem como fotos, vasos, pratarias, sancas e mobiliário pertencentes ao Palácio do 
Catete, que aparecem nas obras mesclados a seu repertório poético. 
 

 
 

 

Como nos movemos, como queremos nos mover? 
 
Em “Como nos movemos, como queremos nos mover?” a questão da 
mobilidade se impõe, tanto por sua implicação prática e social, relacionada 
à como de fato se chega e se permanece numa escola de artes, quanto por 
seus desdobramentos poéticos e suas possíveis espessuras como parte da 

formação de cada pesquisa iniciada ou desenvolvida em aula. Trata-se de uma exposição 
questionamento, contendo um ponto de interrogação necessário em seu enunciado. Os 
trabalhos que ocupam a Galeria 1 e a Capela do Parque Lage buscam apoio uns nos outros 
para propor uma rede de relação entre estruturas móveis, que não deixam seus deslocamentos 
simbólicos estratificarem por completo pois se mostram sempre abertas à dúvida e atentas aos 
espaços que as rodeiam. 

SERVIÇO 
Local: Palácio do Catete 
Horários: de terça a sexta-feira de 9h às 17h. Sábados, domingo e feriados de 11h às 
18h. 
Entrada franca 

Classificação livre 

SERVIÇO 
Local: Palácio do Catete (Galeria do Lago) 
Horários: de terça a sexta-feira de 9h às 17h. Sábados, domingo e feriados de 11h às 
18h. 
Entrada franca 

Classificação livre 

até 

08/03 

até 

29/02 
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Terra do papangu: máscaras do carnaval em Bezerros, 
Pernambuco 
 
O Centro Nacional de Folclore e 
Cultura Popular inaugura a 
exposição “Terra do Papangu: 

máscaras de carnaval de Bezerros (PE)”, expressão 
típica da festa popular nessa cidade do agreste 
pernambucano. Os foliões que visitarem a mostra 
poderão aproveitar para incrementar a fantasia de 
carnaval, já que as peças também estarão à venda, 
nos mais variados estilos: desde os tons mais sóbrios, 
com menos variação de cores, até as mais coloridas, 
com contornos dourados e inspiração veneziana. Principal personagem do carnaval em 
Bezerros, o papangu passou por diversas transformações ao longo de sua história já secular. 
Tendo várias versões para a origem, o que sempre o caracterizou foi o fato de que a fantasia 
cobria a pessoa por inteiro, escondendo todas as partes do corpo, para que ela não fosse 
identificada. Garantindo assim o anonimato, o folião saía pelas ruas da cidade no carnaval, 
sozinho ou em grupo, assustando e brincando com outros passantes. 
 

 
 

  
 
  

SERVIÇO 
Local: Parque Lage (Galeria 1 e Capela) - Rua Jardim Botânico, 414, Jardim Botânico 
Horários: de quarta à segunda, das 10 às 17h 

Classificação livre 

SERVIÇO 
Local: Sala do Artista Popular, Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular 
Rua do Catete, 179, Catete  
Horários: terça a sexta, das 11h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 15h às 18h. 
Entrada franca 

Classificação livre 

13/02 

a 

15/03 
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 Billdog 2 

 
Uma história instigante e divertida que brinca com referências de HQ, dos 

filmes Noir e de ação. Nela, o ator Gustavo Rodrigues interpreta 46 

personagens, acompanhado do eletrizante som ao vivo de Tauã, nesta 

deliciosa trama policial que evoca a cultura pop. 

Texto e concepção: Joe Bone; direção: Gustavo Rodrigues e Joe Bone; Supervisão artística: 

Guilherme Leme Garcia; elenco: Gustavo Rodrigues (ator) e Tauã de Lorena (músico).  

 
 
 

 Leopoldina, Independência e morte 

 
O espetáculo recria momentos do período em que a Imperatriz Leopoldina, 
esposa de D. Pedro I, viveu no Brasil. Em três fragmentos – que passam pela 
sua chegada no país, em 1817, até a véspera de sua morte, aos 29 anos, em 
1826, a montagem joga luz à importância decisiva dessa personagem no 

processo de independência do Brasil, desconhecida ainda pela maioria dos brasileiros. Texto 
e direção: Marcos Damigo; Elenco: Sara Antunes e Plínio Soares. 
 

 

SERVIÇO 
Local: Centro Cultural Banco do Brasil (Teatro III) – Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, 
Horário: de quarta a domingo, às 19h30min 
Duração: 65 minutos 

Classificação indicativa: 18 anos 

até 

23/02 

até 

23/02 
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 Tatá, o travesseiro 

 
Lipe é um menino que tem como melhor amigo o seu travesseiro Tatá. Eles 
formam uma dupla inseparável até que, um dia, Tatá desaparece e Lipe 
acredita que ele foi sequestrado pelo Pirata dos Sonhos. O garoto 
empreende uma jornada de resgate ao melhor amigo, tendo que vencer seus 

medos, aos quais apenas a sua imaginação será capaz de resolver. 
 
Texto e dramaturgia: Andréa Batitucci, Gustavo Bicalho e Patrícia Von Studnitz, direção: 
Gustavo Bicalho e Henrique Gonçalves; elenco: Alexandre Scaldini, Edeilton Medeiros, Lívia 
Guedes, Marcio Nascimento, Marise Nogueira e Tatá Oliveira; concepção, criação e confecção 
de bonecos, sombras e adereços: Bruno Dante. 
 

 
 

 

SERVIÇO 
Local: Centro Cultural Banco do Brasil (Teatro I) – Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, 
Horário: de quarta a domingo, às 19h 
Duração: 75 minutos 

Classificação indicativa: 12 anos 

SERVIÇO 
Local: Centro Cultural Banco do Brasil (Teatro II) – Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, 
Horário: sábados e domingos – 16h (excepcionalmente, não há apresentações nos dias 
22 e 23 de fevereiro) 
Duração: 55 minutos 

Classificação indicativa: livre 

até 

1º/03 
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A Direção de Culturas selecionou aqui alguns blocos por causa de 

sua temática cultural, classificação indicativa e sua sintonia com as 
atividades realizadas pelo CPII. Para a programação completa do 

Carnaval carioca, acessem o link que disponibilizamos mais abaixo. 
Esperamos que todos se divirtam e brinquem muito! 

... 
 

Bloco da Terreirada Cearense 

 
O Bloco da Terreirada Cearense é um grupo que se inspira no reisado do 
Cariri cearense, resgatando a ancestralidade nordestina com cunho político e 
social de reconhecimento da identidade brasileira. Tudo isso levando cor e 
poesia para as ruas do Rio de Janeiro. Idealizado pelo multiartista Junú o 

bloco se apresenta desde 2013 com um repertório que homenageia grandes mestres da 
cultura popular e compositores nordestinos. Regida pela maestrina Thais Bezerra, a bateria 
toca ritmos como coco, maracatu, baião, xote e ciranda. A ala de pernaltas do bloco conta 
com mais de 70 artistas, coordenados por Raquel Potí. 
 

 
 

 

SERVIÇO 
Local: Quinta da Boa Vista 

Horário: 12h às 18h 

Sáb 

22/02 
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Cordão do Boitatá 

 
O carnaval é a festa da ancestralidade que liberta. É a mandinga da nossa 
existência brasileira, nossa potência vital. É essa respiração mágica, essa 
pedagogia encantada, que nos dá força para que, o ano inteiro, a gente 
possa cuidar de nossas vidas. A história do carnaval está enraizada em nós, 

corpos insurgentes na cidade. Insurgência de alegria, de fantasia, de sonho, de luta, de 
resistência, de encontros, da união, da fé, de louvação, de imaginação, de liberdade. O 
carnaval dá sentido à cidade que desejamos. Folião quando canta, reza, quando dança, se 
cura. O carnaval do Cordão do Boitatá é realizado por uma imensa rede, um sistema-terreiro 
que cresce, se sustenta e se renova a cada ano. A nossa festa é da política pela alegria, da 
justiça pela diversidade, de todo mundo para todo mundo. 
 

 
 

 

 
 

SERVIÇO 
Concentração: Praça XV de Novembro 

Horário: 9h 

Dom 

23/02 
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Bloco É tudo ou nada! 
 
O bloco “É Tudo ou Nada?!” tem seu nome inspirado na famosa Tabuada do 
CPII e foi fundado no final de 2007 por um grupo de ex-alunos, sendo a 
maioria do Campus Humaitá II. O bloco conta com 45 integrantes, divididos 
em bateria, cantores, cavaquinista, guitarrista e baixista, sendo 90% dos 

componente ex-alunos do CPII. O repertório conta com o tradicional samba enredo, além de 
pop rock brasileiro, funk, axé e, como brincam os Organizadores, o que mais der para 
aprender nos ensaios. 
 

 
 

 

 
 
 
 

SERVIÇO 
Concentração: em frente ao Campus Humaitá 
Horário: concentração às 10h, saída às 12h 

Percurso: ruas do Humaitá e Botafogo 

Dom 

23/02 
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Bloco Exagerado + Toca Raul 
 
No domingo de carnaval, nosso bloco vai botar a poesia de Cazuza na rua 
pelo 5º ano seguido, trazendo seus sucessos em versões que passam por 
samba, baião, maracatu, funk, frevo e rock. O tema deste ano é 
#Exagerado35anos, em tributo aos 35 anos do lançamento do hino que dá 

nome ao nosso bloco. Em 2020 também completamos 30 anos de saudade do poeta. Em 2020 
mantemos o “match” com o bloco Toca Rauuul, que deu super certo lá em 2017 e nunca mais 
nos desgrudamos um do outro.  
 
13h - Bloco Exagerado com a Bateria Exagerada 
16h - Bloco Toca Rauuul 
 

 
 

 
 
 

SERVIÇO 
Concentração: Praça Tiradentes, Centro 

Horário: concentração às 12h, encerramento às 20h 

Dom 

23/02 
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Bloco Sargento Pimenta 

 
2020 é o décimo ano do Bloco do Sargento Pimenta! E pra completar, 
celebramos os 60 anos dos Beatles. Tudo isso pede o maior desfile de todos 
os tempos, não é mesmo? Prepare o coração e Come Together, porque – 
sendo beatlemaníaco ou não – ninguém vai ficar parado no Aterro do 

Flamengo no domingo de Carnaval. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SERVIÇO 
Local: Aterro do Flamengo (próximo do Monumento aos Pracinhas) 

Horário: a partir das 10h 

seg 

24/02 
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Bloco Pipoca e Guaraná no SESC Tijuca 
 
Repertório inspirado na memória televisiva, presente no imaginário do 
brasileiro de adultos e crianças. Bloco Pipoca e Guaraná criou uma mistura 
de ritmos de Carnaval com temas que embalaram a história da televisão. A 
atividade faz parte do Carnaval 2020. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇO 
Local: SESC Tijuca - Rua Barão de Mesquita, 539, 
Horário: 14h às 18h 
Entrada gratuita 

Classificação 12 anos 

23/02 

e 

25/02 
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 Blocobuster 
 
O Blocobuster é um bloco de carnaval com repertório baseado em trilhas de 

filmes, séries e novelas nacionais e internacionais de sucesso. Apresenta os 

clássicos Ghostbuster; Eye of Tiger (tema do filme Rocky); Footloose; La 

Bamba; Tropa de Elite; Tieta; É o Amor (tema do filme dois filhos de 

Francisco); Noite Preta (tema da novela Vamp); Me Chama que Eu Vou (tema da novela Rainha 

da Sucata) e muito mais. Um bloco irreverente que se diferencia pelo repertório e composição 

de sua base musical harmônica que conta com guitarra, baixo, cavaquinho e sopros, além da 

bateria. 

 

 
 

 
 

 

 

Sesc Tijuca 

Sábado e segunda, 22 e 24/02 

15h | Livre | R$ 2 (habilitado Sesc), R$ 4 (meia-entrada) e R$ 8. 

 

Sesc São João de Meriti 

Terça, 25/02 

16h | Livre | GRÁTIS 

várias 

datas 
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http://blogviajamundo.com/blocosrj/app/appblocosrj.php
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Blocos Infantis 
 
▶ Sábado, 22 de fevereiro 
 

 Bloco Orquestra para Crianças – de 10h às 13h 
Av. José Luiz Ferraz, 179 – Recreio 

 

 Bloco Orquestra para Crianças – de 16h às 19h 
Concentração: Campo Grande 

 

 Bloco Carnavalesco Infantil Sementes do Samba – às 16h 
Boulevard 28 de Setembro, 382 – Vila Isabel 

 
 

▶ Domingo, 23 de fevereiro 

 Fanfinha – 9h 

Praça Chaim Weizmann – Botafogo 

 

 Que Caquinha É Essa? – 10h 

Bar Paz e Amor – Rua Garcia D’Ávila, 173 – Ipanema 

 

 Banda do Lidinho – 15h 

Praça do Lido – Copacabana 

 

▶ Segunda-feira, 24 de fevereiro 

 

 Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho – de 9h às 15h 

Largo do Machado – Catete 

 

 Bandinha de Ipanema – às 14h30 

Praça General Osório – Ipanema  
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Carnaval – Via Parque Shopping 

 
Um dos momentos mais aguardados do ano, o carnaval será destaque na 
programação de fevereiro do Via Parque Shopping, que preparou seis dias 
de folia gratuita para o público. O Grito de Carnaval acontece nos dias 15 
e 16, e o Bailinho Infantil ocorre de 22 a 25/02. 

 

 
 
 

Carnaval na Biblioteca Parque Infantil 
 
Com as portas para o Saara reabertas nesta semana, a biblioteca infantil 
da Biblioteca Parque Estadual está com uma programação especial para o 
mês de fevereiro. Na lista estão atividades como contação de histórias, 
cinema, oficinas e baile de carnaval para crianças de até 10 anos.  

 

 
 

 

 
 

Folia Animada no São Gonçalo Shopping 
 
Se a Folia Animada do ano passado foi para lá de boa, a desse ano promete 
ser inesquecível. Fique atento aos horários e atrações e venha pular o 
Carnaval com a gente! Eventos gratuitos! 
 

SERVIÇO 
Local: Via Parque Shopping - Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca 
Horário: a partir das 15h 

Classificação livre 

SERVIÇO 
Local: Rua da Alfândega, s/n, Centro (ao lado da igreja de São Jorge) 
Horário: 

Classificação livre 

15/02 a 

25/05  

22/02 

E 

29/02 

18/02  

A 

21/05  
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Bailinho de Carnaval na Lona Cultural de Jacarepaguá 
 
No dia 22/02 teremos um bailinho pra criançada! Muita música, brinquedos, 
Homem Aranha, pintura corporal, barracas de comida e artesanato. Vista sua 
melhor fantasia e venha se divertir com a gente! 
 

 
 
 

Baile de Carnaval Brincadeira de Criança – Clube Pau 
Ferro 
 
A Brincadeira de Criança está de volta com mais um baile de Carnaval super 
animado! Teremos diversas brincadeiras, Oficina de Slime (somente com 

passaporte), Camarim Fashion, Brinquedos super legais para a criançada, sorteio de brindes 
da Cultura Inglesa- e é claro, a Animação da Brincadeira de Criança fazendo a festa! 
Montamos também um Espaço Infantil confortável e colorido para as crianças menores de 5 
anos, então ninguém fica sem se divertir nesse baile! E adivinha quem são os convidados 
especiais para o baile? PJ Masks! Os personagens mais amados dos últimos tempos vão cair 
na folia com as crianças! A banda Dr. Zeh vai tocar axé e pop rock em ritmo de carnaval, 
além das tradicionais marchinhas, fazendo todos dançarem muito, e o DJ Haron vai comandar 
o som com os maiores hits do momento. 
 

 
 
 

Bailinho de Carnaval 
Sábado, 22/02, das 16h às 18h 
 
Repeteco de Carnaval 

Sábado, 29/02, das 16h às 18h 

SERVIÇO 
Local:  Lona Cultural de Jacarepaguá – Praça do Barro Vermelho, s/n 
Horário: a partir das 16h 

Entrada gratuita 

SERVIÇO 
Local: Clube Pau Ferro - Rua Camatiá, 27, Pechincha (atrás do 18° Batalhão) 
Horário: 17h às 22h 
Ingresso infantil: R$10,00 
Ingresso adulto: R$25,00 

Classificação livre 

22/02 

22/02 
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Bailinho de Carnaval – Shopping Jardim Guadalupe 

 
Para esquentar os tamborins para o Carnaval, Jardim Guadalupe promove 
seu tradicional Bailinho Infantil nos dias 22 e 23 de fevereiro, das 15h às 18h, 
no segundo piso. Toda a programação é gratuita. Para abrilhantar o evento, 
a criançada poderá se divertir com a bateria e os passistas mirins da 

Pimpolhos da Grande Rio nos dias 22 e 23/02. Além disso, será realizado desfile de bloquinho 
e de fantasia, com premiação para os três primeiros colocados. Haverá, ainda, batalha de 
confete e pintura facial para agitar os pequenos. 
 

 
 

 

Bailinho de Carnaval – Norte Shopping 

 
Os Mini Seres do Mar, bloco de Carnaval que há cinco anos espalha alegria 
e música pelas ruas e salões do Rio de Janeiro, estará no Norte Shopping no 
sábado de Carnaval, 22/02, para abrir a programação especial da folia. 
Caranguejos, peixinhos e peixões, lagostas, sereias e tubarões estão 

convidados para trazerem suas famílias para um baile cheio de alegria e fofura. No domingo, 
23/02, a banda Brincantar Folia faz um baile para toda a família curtir. A atração propõe 
muita interatividade e variedade rítmica. Composta por 4 vozes, instrumentos percussivos de 
lata, instrumentos tradicionais e dançarinos, a banda é garantia de alegria, arte e valor 
educativo. Na segunda-feira de Carnaval, 24/02, a bateria mirim da Inocentes da 
Caprichosos de Pilares coloca todo mundo para sambar. A festa terá ainda distribuição de 
pipoca e camarim de fotos com adereços temáticos. Além da programação musical, 
diariamente oficinas de máscaras, confete e pintura facial completam a diversão com muito 
colorido. 
 

 

 
 

SERVIÇO 
Local: Shopping Jardim Guadalupe - Av. Brasil, 22.155, Guadalupe 
Horário: 15h às 18h 
Entrada franca 

Classificação livre 

SERVIÇO 
Local: Norte Shopping (Praça de Eventos) - Av. Dom Hélder Câmara, 5.474, Cachambi 
Horário: 15h às 18h 
Entrada franca 

Classificação livre 

22, 23 

e 24/02 

22 e 

23/02 
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Bailinho de Carnaval – Park Shopping Campo Grande 

 
O evento será a partir de 22 de fevereiro, com início às 14h durante todos 
os dias de carnaval. Vão ter muitos shows, brinquedos, oficinas, comida e 
muita alegria na festa mais animada do ano. E é claro que fantasias, confetes 
e serpentinas são muito bem-vindos! Terá um espaço gastronômico feito 

especialmente para o evento, além de oficinas de pintura facial, máscaras, desenho e pintura, 
fantasia e adereços e o tão amado Slime. Também contaremos com brinquedos infláveis e o 
Aqualounge, um espaço onde as crianças poderão passar e se refrescar. 
 

 
 

 
Bailinho de Carnaval – Caxias Shopping 

 
Nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro (sábado, domingo e segunda-feira) serão 
realizados os tradicionais Bailinhos de Carnaval do Caxias Shopping, com um 
grande palco montado na praça de eventos para três dias de muita diversão. 
Além dos Bailinhos, haverá recreação para a garotada com diversas 

brincadeiras como: dança das cadeiras, chuva de confetes e serpentinas, concurso do folião 
mais animado e concurso de fantasia. Haverá também, diariamente, oficinas de customização 
de fantasias e acessórios carnavalescos. Confira a programação: 
 

 Dia 22 (sábado – 15h às 19h) – Bailinho de Carnaval com Matinê do Tio Jota 

 Dia 22 (domingo – 15h às 19h) – Bailinho de Carnaval com Fanfarra Miudinho 

 Dia 22 (segunda – 15h às 19h) – Bailinho de Carnaval com Cavunjinho, Samba Miudinho  
 

 
 

 

Baile da Cutia – SESC São Gonçalo 

 
Baile infantil de carnaval, repleto de brincadeiras e diversão para a 
criançada. 
 

SERVIÇO 
Local: Park Shopping Campo Grande - Estrada do Monteiro, 1.200, Campo Grande 
Horário: a partir das 14h  
Entrada franca 

Classificação livre 

SERVIÇO 
Local: Caxias Shopping. Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias 
Entrada franca 

Classificação livre 

22, 23 

e 24/02 

22, 23 

e 24/02 

23/02 



22 
 

 
 

 
Mundinho Kids – Shopping Metropolitano Barra 

 
A folia tomou conta do Mundinho Kids de fevereiro, que está cheio de 
diversão para criançada! As oficinas funcionam com distribuição de senhas no 
local, 15 minutos antes do início do evento, e estão sujeitas a lotação. Cada 
sessão tem 30 minutos de duração. Confira a programação: 

 
Recreação Carnavalesca: 

 Camarim Tatuagens e Fantasias, das 16h às 17h30 

 Recreação da Folia, das 17h30 às 18h30 

 Desfile de Fantasias, das 18h30 às 19h 
 

 

 
 
Bailinho de Carnaval – Bangu Shopping 

 
Carnaval é época de alegria, brincadeira, cores e muita diversão. O Bangu 
Shopping preparou uma programação especial para os pequenos e suas 
famílias caírem na folia pra valer. No dia 23 de fevereiro acontecerá o 
tradicional e mais animado bailinho da região, com apresentação de escola 

de samba mirim, blocos conhecidos nacionalmente, concurso de fantasias e a turma de 
personagens e animadores da Animasom, que vai colocar a turminha para cantar, dançar e 
rebolar. No concurso de fantasias as mais criativas e originais vão levar prêmios, troféus e 
muito confete e serpentina. 
 

 

SERVIÇO 
Local: SESC São Gonçalo - Av. Pres. Kennedy, 755 - São Gonçalo 
Valor: sob consulta na unidade. Telefone: (21) 4020-2101 

Classificação livre 

SERVIÇO 
Local: Shopping Metropolitano Barra - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 
Entrada franca 

Classificação livre 

SERVIÇO 
Local: Bangu Shopping (Prédio 3, acesso pela portaria 2) - Rua Fonseca, 240, Bangu 
Horário: 15h às 18h 
Entrada franca 

Classificação livre 

23/02 

23/02 
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Carnaval Niterói 2020 

 
A Prefeitura de Niterói, por meio das Secretarias Municipal das Culturas e da 
Fundação de Arte de Niterói (FAN), preparou para esse Carnaval uma 
programação pra lá de especial, com blocos, shows musicais e infantis como 
Sinfônica Ambulante, Cordão da Bola Preta, Bia Bedran, Mônica Mac, Choro 

na Rua, Tatu Canta Cá, Banda Trupicada, Mulheres de Chico, Cordão da Bola Branca, Céu na 
Terra e Ana Costa. A folia, que promete embalar foliões de todas as idades, acontece o mês 
de fevereiro inteiro em diferentes pontos da cidade. 
 

▶ Lona Cultural Arthur Maia (Horto do Barreto): 
  

 Domingo - 23/02 
11h - Mônica Mac e Samba no Prato - Participação de Eliane Carnevale 
12h30 - Mulheres de Chico 
14h - Cordão da Bola Branca 

 

 Segunda - 24/02 
11h - Show de Carnaval Trupifolia com a TRUPICADA Banda de Música Infantil 
12h30 - Ana Costa 

 

 Terça - 25/02 
11h - Carnaval com Bia Bedran 
12h30 - Cordão da Bola Preta 

 

▶ Horto do Fonseca: 
 

 Domingo - 23/02 
16h - Tatú Canta Cá 
17h - Céu na Terra 
18h30 - Ana Costa 

 

 Segunda – 24/02 
17h - Carnaval com Bia Bedran 
18h30 - Cordão da Bola Preta 
 

 Terça – 25/02 
17h - Show de Carnaval Trupifolia com a TRUPICADA Banda de Música Infantil 
18h30 - Mônica Mac e Samba no Prato - Participação de Eliane Carnevale 

 

▶ Campo de São Bento: 
  

 Sábado - 22/02 
10h - Bailinho de carnaval do Tatu Canta Cá 
11h - Show de Carnaval Trupifolia com a TRUPICADA Banda de Música Infantil 
12h30 - Mônica Mac e Samba no Prato - Participação de Eliane Carnevale 

 

23 a 

25/02 
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 Domingo - 23/02 
11h - Carnaval com Bia Bedran 
13h - Cordão da Bola Preta 

 

 Segunda feira - 24/02 
11h - Sinfônica Ambulante 
12h30 - Mulheres de Chico 
14h - Cordão da Bola Branca 

 

 Terça Feira - 25/02 
11h - Céu na Terra 
12h30 - Choro na Rua e Convidados - Participação de Alana Moraes e Pedro Miranda 

 
 
Compondo marchinhas de Carnaval 
 
No mês do carnaval, a Casa Museu Eva Klabin convida a todos a participarem 
de uma oficina de criação de marchinhas e apresentação de divertidas 
performances, com direito a personagens, fantasias e adereços. A marchinha 
é um gênero musical popular, que tem como marco inicial a música “Ó Abre 

Alas”, escrita pela musicista Chiquinha Gonzaga, em 1899, mantendo até hoje lugar de 
destaque. A partir de então, a marchinha tornou-se elemento fundamental nos carnavais 
brasileiros, revelando muitos autores e intérpretes, que criaram e cantaram inúmeras canções, 
ainda entoadas nos bailes e blocos quando chega o momento da folia. Na Casa Museu Eva 
Klabin, o público terá a oportunidade de explorar toda a criatividade, utilizando os 
personagens presentes no acervo e as histórias e as figuras populares que fazem parte da 
cultura nacional, para elaborar suas marchinhas de carnaval. 
 

 

SERVIÇO 
Local: Casa Museu Eva Klabin 
Avenida Epitácio Pessoa, 2480 – Lagoa (esquina do corte do Cantagalo, próximo à 
estação de metrô Cantagalo) 

Classificação livre 

29/02 
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