
REGULAMENTO BLOQUINHO DE CARNAVAL 

O Carnaval no Mauá Plaza é muito mais divertido com atividades gratuitas para toda a 
garotada*! E show da Banda The Bealtes For Kids no dia 22 de fevereiro às 16h. 
 
- Quando acontece? 
De 21 a 25 de fevereiro 
 
- Quais os horários? 
Das 14h às 20h 
 
- Onde acontece? 
Na praça de eventos 2 (próximo ao restaurante Jerônimo)  
 
- Quem pode participar? 
Evento Gratuito para crianças de 0 a 12 anos, acompanhada do papai, mamãe ou 
responsável  
 
- Como participar? 
A participação da criança nas atividades de carnaval é livre, com acompanhamento do 
papai, mamãe ou responsável, durante todo o período do evento; 
Para participar da oficina de pintura facial, o responsável pela criança, deverá retirar a 
pulseira de participação, no local, e no dia do evento. O limite de atendimento de 
crianças, é de 300 crianças por dia. 
 
- Informações importantes: 
As oficinas de pintura facial, o bailinho e o DJ acontecem das 14h às 20h, todos os dias; 
Devido ao Show da Banda The Beatles For Kids no dia 22 de fevereiro, não teremos 
bloquinho circulando pelo Shopping; 
O acesso ao bailinho, com DJ e personagens é livre; 
É necessário a presença do papai, mamãe, ou responsável pela criança durante todo o 
período do evento; 
É proibido o uso de espuma, ou qualquer outro brinquedo com água; 
Beba bastante água, para gastar bastante energia; 
Divirta se! <3 
 

REGULAMENTO CAÇA DIVERTIDA DE CARNAVAL 

 
- Quando acontece? 
De 21 a 25 de fevereiro 
 
- Quais os horários? 
Das 14h às 20h 
 
- Onde acontece? 
A distribuição do mapa da caça divertida de carnaval acontece na praça de eventos 2 
(próximo ao restaurante Jerônimo). E é realizada pelo Mauá Plaza Shopping em parceria 



com as lojas participantes: AnaCapri, Bolsaria, Kidstok, Rouparia, The Shoes e 
Parks&Games. 
 
- Quem pode participar? 
Atividade gratuita para crianças de 0 a 12 anos, acompanhada do papai, mamãe ou 
responsável  
 
- Como participar? 
A distribuição do mapa, acontece durante o bloquinho de carnaval, e é distribuído para 
as crianças que estão participando do bloquinho. O Papai, Mamãe ou responsável deve 
acompanhar as crianças pelo Shopping, passando pelo circuito indicado dentro do 
mapa, ao passar pelos pontos de distribuição dos mimos**, o responsável deverá 
apresentar o mapa para retirar o mimo, o mapa será carimbado, confirmando a 
participação e a retirada do mimo, naquela loja; 
Não haverá acompanhamento de monitores para essa atividade que deverá ser 
acompanhada e realizada pela criança, junto com os responsáveis; 
A distribuição é limitada, por mimo e por loja participante, enquanto durarem os 
estoques; 
A atividade do mapa, bem como o resgaste dos mimos deverá ser feito durante o evento 
Bloquinho de Carnaval, dos dias 21 a 25 de fevereiro, das 14h às 20h. Não podendo ser 
feito depois desse período. 
Bônus*** extra para clientes do APP Mauá Plaza, que estão participando da caça 
divertida de carnaval. Baixe o APP e resgate o seu cupom! APP Mauá Plaza disponível 
gratuitamente para download nas plataformas IOS e Android. 
 
*Ao participar do evento, os pais/responsáveis autorizam que sua imagem bem como a 
imagem do(s)menor(es) que estiverem sob sua responsabilidade poderão ser captadas 
para utilização do Mauá Plaza Shopping, com a finalidade exclusiva de divulgação do 
evento, sem quaisquer restrição em todas as mídias sociais, site e/ ou outros meios de 
divulgação sem quaisquer ônus adicionais ao Mauá Plaza Shopping. 
**Distribuição limitada, por mimo e por loja, enquanto durarem os estoques. 
***Bônus limitado, enquanto durarem os estoques. 
 
 
 


