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Fantasiando, Dançando, Cantando e Batucando 
  
A Escola de Samba Mirim “Pimpolhos da Grande Rio” apresenta as artes carnavalescas através de 
um criativo programa voltado para a sustentabilidade socioeconômica. 

Este é o Carnaval Experience – que atende, ao longo de todo o ano, turistas visitantes do Rio de 
Janeiro. 

Na Escola de Samba “Grande Rio”, 70% dos componentes fixos foram formados na Pimpolhos. O 
projeto Carnaval Experience contribui para formar mais e mais profissionais de produção, dança, 
música, artes visuais, beleza e línguas estrangeiras. 

São quatro mil componentes que desfilam profissionalmente no Grupo Especial pela “Grande Rio”. A 
“Pimpolhos”, que é o braço infanto-juvenil da escola, leva para o Sambódromo mil crianças e seus 
familiares. Estes desfiles, com o Carnaval Experience, se transformaram em laboratórios de educação 
e cidadania. 

Carnaval Experience - uma potente ferramenta de inclusão social! É o futuro carnaval brasileiro do 
qual você participa: fantasiado, dançando, cantando e batucando. 

Luiz Carlos Prestes Filho 
Especialista em economia do Carnaval 
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Duração: entre 45 min e 2 horas 
Local: Cidade do Samba (Centro do RJ) 
Horário: a combinar 
Disponível durante todo o ano, todos os dias da semana 

 

 
 

•  Visita guiada ao barracão da Acadêmicos da Grande Rio – Uma das 
principais Escolas de Samba da Cidade do Rio de Janeiro 

•  Apresentação do painel explicativo: um pouco sobre a história do samba 
e dos desfiles de carnaval 

•  Entrando no clima: disposição de fantasias para vestir e fotografar 

•  Sabor do Samba: caipirinha de boas-vindas 

TOUR 

1 

* Transporte não incluso 
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Valores 

 1 a 5 pessoas ---- R$ 580  6 a 10 pessoas ---- R$ 750  Acima de 10 pessoas ---- R$ 75 p/ PAX 



      45 min de atividade (tempo mínimo) 

•  Visita guiada ao barracão da  Acadêmicos da Grande Rio (20 min) 

•  Apresentação da Sala de Exposição: um pouco sobre a história do samba e dos desfiles 
de carnaval com exposição gráfica e vídeos (15 min) 

•  Entrando no clima: disposição de fantasias para vestir e fotografar + Sabor do Samba: 
caipirinha de boas-vindas (10 min) 

       2h de atividade (tempo máximo sem acréscimo ao valor) 

•  Visita guiada ao barracão da Acadêmicos da Grande Rio (1h) 

•  Apresentação da Sala de Exposição: um pouco sobre a história do samba e dos 
desfiles de carnaval com exposição gráfica e vídeos (30 min) 

•  Entrando no clima: disposição de fantasias para vestir e fotografar + Sabor do 
Samba: caipirinha de boas-vindas (30 min) 

Cronograma 
TOUR 

1 
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TOUR 

2 

  Duração: 6 horas 
  Local: Cidade do Samba + Pequena África (Centro do RJ) 
  Horário: de 15h às 21h 
  Disponível durante todo o ano, todos os dias da semana 
   
 

•  Um passeio no palco do maior espetáculo da terra, o Sambódromo 

•  Visita guiada ao barracão da Acadêmicos da Grande Rio – Uma das principais Escolas de 

Samba da Cidade do Rio de Janeiro 

•  Apresentação do painel explicativo: um pouco sobre a história do samba e do carnaval 

•  Entrando no clima: disposição de fantasias para vestir e fotografar 

•  Sabores do samba: Caipirinha de boas-vindas 

•  Retorno às raízes: uma volta pelo berço do samba - Pequena África 

•  Caindo na folia: Participar de uma autêntica festividade na Pedra do Sal 

*Haverá uma parada de 40 minutos em um restaurante sugerido para refeição (não incluso no pacote) 
** Transporte não incluso, caso necessário será negociado a parte 
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VALOR POR PESSOA 

 1 a 10 pessoas ------- R$ 1.200 Acima de 10 pessoas ------- R$ 120 p/ PAX 



      6h de atividade 

•  Um passeio no palco do maior espetáculo da terra, o Sambódromo (30 min) 

•  Deslocamento até o barracão (20 min) 

•  Visita guiada ao barracão da Acadêmicos da Grande Rio – Uma das principais 
Escolas de Samba da Cidade do Rio de Janeiro (30 min) 

•  Apresentação do painel explicativo: um pouco sobre a história do samba e do 
carnaval (20 min) 

•  Entrando no clima: disposição de fantasias para vestir e fotografar (20 min)  

•  Sabores do Samba: Caipirinha de boas-vindas (30 min) 

•  Retorno às raízes: uma volta pelo berço do samba, a Pequena África, incluindo o Cais 
do Valongo, Morro da Conceição e Pedra do Sal (2h) 

•  Caindo na folia: Participar de uma autêntica festividade na Pedra do Sal + Pausa 
para refeição (1h30) 

Cronograma TOUR 

2 
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TOUR 

3 

Duração: 6 horas 
Local: Cidade do Samba (Centro do RJ) + Quadra (Duque de Caxias) 
Disponível de novembro até o carnaval 

 

 
 

•  Visita guiada ao barracão da Acadêmicos da Grande Rio – Uma das principais 

Escolas de Samba da Cidade do Rio de Janeiro. 

•  Apresentação do painel explicativo: um pouco sobre a história do samba e do 

carnaval 

•  Entrando no clima: disposição de fantasias para vestir e fotografar 

•  Sabores do samba: Caipirinha de boas-vindas 

•  Colocando o samba à prova: participação em um ensaio técnico da escolas 
Acadêmicos do Grande Rio na quadra em Duque de Caxias 

VALOR POR PESSOA 

 1 a 10 pessoas ------- R$ 1.200 Acima de 10 pessoas ------- R$ 120 p/ PAX 

Obs: Pode ser combinado com serviço de buffet no camarote 
** Transporte não incluso, caso necessário será negociado a parte 
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Cronograma TOUR 

3 

      6h de atividade 
 

•  Visita guiada ao barracão da  Acadêmicos da Grande Rio (30 min) 

•  Apresentação da Sala de Exposição : um pouco sobre a história do samba e dos 
desfiles de carnaval com exposição gráfica e vídeos (30 min) 

•  Entrando no clima: disposição de fantasias para vestir e fotografar (30 min) 

•  Sabores do Samba: Caipirinha de boas-vindas (30 min) 

•  Deslocamento do Barracão a Quadra (1h) 

•  Colocando o samba à prova: participação em um ensaio técnico da Grande Rio na 
quadra em Duque de Caxias (2h) 

•  Deslocamento para o hotel (1h) 

                                    
14	  



15	  



16	  



Oficina de Fantasia 
 

Local: Barracão da Grande Rio / Cidade do Samba – Centro, RJ 
Disponível durante todo o ano 
Tempo aproximado de duração: 1h 

OFICINA 

1 

•  Os participantes poderão produzir adereços de carnaval junto com a 

equipe de produção da Pimpolhos e da Grande Rio 

•  Sabor do samba: caipirinha de boas-vindas 

 

VALORES 

  1 a 10 pessoas ------------------------ R$ 800    Acima de 10 pessoas -------------- R$ 80 p/ PAX 
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Obs.: Essa atividade também pode acontecer em outros locais da preferência do 
cliente, sendo cobrado um valor adicional para transporte. 
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Oficina de Percussão 
 

Local: Barracão da Grande Rio / Cidade do Samba (Centro do RJ) 
Disponível durante todo o ano 
Tempo aproximado de duração: 1h 
 

OFICINA 

2 

•  Os participantes vão aprender um pouco sobre tocar algum instrumento de 
percussão típico do carnaval, em aula oferecida pelos adolescentes da Pimpolhos da 
Grande Rio (Escola de Samba Mirim da Grande Rio) 

•  Sabor do samba: caipirinha de boas-vindas 

VALORES 

  1 a 10 pessoas --------------------------- R$ 800    Acima de 10 pessoas ------------- R$ 80 p/ PAX 
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Obs.: Essa atividade também pode acontecer em outros locais da preferência do 
cliente, sendo cobrado um valor adicional para transporte. 
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Oficina de Dança 
 

Local: Barracão da Grande Rio / Cidade do Samba  (Centro do RJ) 
Disponível durante todo o ano 
Tempo aproximado de duração: 1h 

OFICINA 

3 

•  Oficina de dança e música através da história do samba e do carnaval 
 

•  Os participantes irão entrar em contato com diversos ritmos afro-brasileiros: Ijexá, 
Coco, Jongo, Samba-de-roda e aprender passos de samba com passistas 
profissionais e mirins da Pimpolhos e da Grande Rio 

•  Sabor do samba: caipirinha de boas-vindas 

VALORES 

  1 a 10 pessoas --------------------------- R$ 800    Acima de 10 pessoas ------------- R$ 80 p/ PAX 
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Obs.: Essa atividade também pode acontecer em outros locais da preferência do 
cliente, sendo cobrado um valor adicional para transporte. 
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Mix Tour: Combinando... 
 
Você também pode combinar os Tours com Oficinas e Folias e criar o seu mix 
personalizado do Carnaval Experience! 

*A equipe do Carnaval Experience está aberta 
para discutir outras possibilidades e combinações, 
assim como negociar descontos por pacotes.  

A seguir uma sugestão de pacotes 
personalizados que poderão ser oferecidos 
para seus clientes. 

TOUR 

OFICINA FOLIA 

O Mix Tour é flexível em 
relação ao tempo de 
atividade, por entender 
que cada grupo possui 
características 
diferentes. 
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MIX 
TOUR 

1 

        90 min de atividade (tempo mínimo) 
 

•  Visita guiada ao barracão da  Acadêmicos da Grande Rio (15 min) 
•  Apresentação da Sala de Exposição: um pouco sobre a história do samba e dos desfiles de 

carnaval, com exposição gráfica e vídeos (15 min) 
•  Entrando no clima: disposição de fantasias para vestir e fotografar (15 min) 
•  Oficina Mista de Percussão e Dança (afro e samba no pé) + Sabor do Samba: caipirinha de 

boas-vindas (45 min) 
 

        3h de atividade (tempo máximo sem acréscimo de valor) 
 

•  Visita guiada ao barracão da  Acadêmicos da Grande Rio (40 min) 
•  Apresentação da Sala de Exposição: um pouco sobre a história do samba e dos desfiles de 

carnaval, com exposição gráfica e vídeos (30 min) 
•  Entrando no clima: disposição de fantasias para vestir e fotografar (20 min) 
•  Oficina Mista de Percussão e Dança (afro e samba no pé) + Sabor do Samba: caipirinha de 

boas-vindas (1h 30min) 

TOUR 1 + OFICINA DE DANÇA E PERCUSSÃO 
 

Horário: a combinar | Local: Cidade do Samba 
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MIX 
TOUR 
1 

VALORES 

De 1 a 9 PAX De 10 a 19 PAX De 20 a 29 PAX De 30 a 49 PAX Acima de 50 PAX 

R$ 2.000  R$ 200  R$175  R$ 150 R$125  

Valor total por pessoa por pessoa por pessoa por pessoa 
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TOUR 

1 
OFICINA 

2 +	   OFICINA 

3 +	  
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MIX 
TOUR 

2 

         90 min de atividade (tempo mínimo) 

•  Visita guiada ao barracão da  Acadêmicos da Grande Rio (15 min) 
•  Apresentação da Sala de Exposição : um pouco sobre a história do samba e dos desfiles de carnaval 

com exposição gráfica e vídeos (15 min) 
•  Entrando no clima: disposição de fantasias para vestir e fotografar (15 min) 

•  Oficina de Fantasia/ Sabor do Samba: caipirinha de boas-vindas (45 min) 
 

        3h de atividade (tempo máximo sem acréscimo de valor) 
 

TOUR 1 + OFICINA DE FANTASIA 
 

Horário: a combinar | Local: Cidade do Samba 

•  Visita guiada ao barracão da  Acadêmicos da Grande Rio (40 min) 
•  Apresentação da Sala de Exposição: um pouco sobre a história do samba e dos desfiles de carnaval 

com exposição gráfica e vídeos (30 min) 
•  Entrando no clima: disposição de fantasias para vestir e fotografar (20 min) 
•  Oficina de Fantasia/ Sabor do Samba: caipirinha de boas-vindas (1h 30min) 
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MIX 
TOUR 
2 
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TOUR 

1 
OFICINA 

1 +	  

VALORES 

De 1 a 9 PAX De 10 a 19 PAX De 20 a 29 PAX De 30 a 49 PAX Acima de 50 PAX 

R$ 2.000  R$ 200  R$175  R$ 150 R$125  

Valor total por pessoa por pessoa por pessoa por pessoa 





MIX  
TOUR 

3 

         3h de atividade (tempo mínimo) 

        4h de atividade (tempo máximo sem acréscimo de valor) 
 

TOUR 1 + OFICINAS 1, 2 e 3 
 

Horário: a combinar | Local: Cidade do Samba 

•  Visita guiada ao barracão da  Acadêmicos da Grande Rio (40 min) 
•  Apresentação da Sala de Exposição : um pouco sobre a história do samba e 

dos desfiles de carnaval com exposição gráfica e vídeos (30 min) 
•  Entrando no clima: disposição de fantasias para vestir e fotografar (20 min) 
•  Oficinas + Sabor do Samba: caipirinha de boas-vindas (1h 30min) 

•  Visita guiada ao barracão da  Acadêmicos da Grande Rio (1h) 
•  Apresentação da Sala de Exposição: um pouco sobre a história do samba e dos desfiles de carnaval 

com exposição gráfica e vídeos (40 min) 
•  Entrando no clima: disposição de fantasias para vestir e fotografar (20 min) 
•  Oficina de Fantasia/ Sabor do Samba: caipirinha de boas-vindas (2h) 
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MIX 
TOUR 
3 
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TOUR 

1 
OFICINA 

1 +	   OFICINA 

3 +	   +	  OFICINA 

2 

VALORES 

De 1 a 9 PAX De 10 a 19 PAX De 20 a 29 PAX De 30 a 49 PAX Acima de 50 PAX 

R$ 2.450  R$ 245  R$225  R$ 205 R$185  

Valor total por pessoa por pessoa por pessoa por pessoa 
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MIX 
TOUR 

4 

         6h de atividade 

TOUR 2 + OFICINAS DE DANÇA E PERCUSSÃO ou 
OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO DE FANTASIA 
 

Horário: 14 às 20h| Local: Cidade do Samba + Pequena África 

•  Um passeio no palco do maior espetáculo da terra, o Sambódromo (30 min) 

•  Deslocamento até o barracão (20 min) 

•  Visita guiada ao barracão da Acadêmicos da Grande Rio – Uma das principais Escolas de Samba da 
Cidade do Rio de Janeiro (30 min) 

•  Apresentação do painel explicativo: um pouco sobre a história do samba e do carnaval (20 min) 

•  Entrando no clima: disposição de fantasias para vestir e fotografar (20 min) 

•  Oficina Mista de Percussão e Dança (Afro e Samba no Pé) ou Oficina de Customização de Fantasia 
+ Sabor do Samba: caipirinha de boas-vindas (1h) 

•  Retorno às raízes: uma volta pelo berço do samba: a Pequena África, incluindo o Cais do Valongo, 
Morro da Conceição e Pedra do Sal (2h) 

•  Caindo na folia: Participar de uma autêntica festividade na Pedra do Sal + Pausa para refeição (1h) 
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MIX 
TOUR 
4 

37	  

TOUR 

2 
OFICINA 

1 +	   OFICINA 

3 
ou OFICINA 

2 
e 

VALORES 

De 1 a 9 PAX De 10 a 19 PAX De 20 a 29 PAX De 30 a 49 PAX Acima de 50 PAX 

R$ 2.150  R$ 215  R$205  R$ 195 R$175  

Valor total por pessoa por pessoa por pessoa por pessoa 
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MIX  
TOUR 

5 

         6h de atividade 

TOUR 3 + OFICINAS DE DANÇA E PERCUSSÃO ou 
OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO DE FANTASIA 

Horário: 17 às 23h| Local: Cidade do Samba + Quadra 

•  Visita guiada ao barracão da  Acadêmicos da Grande Rio (30 min) 

•  Apresentação da Sala de Exposição: um pouco sobre a história do samba e dos desfiles 
de carnaval com exposição gráfica e vídeos (15 min) 

•  Entrando no clima: disposição de fantasias para vestir e fotografar (15 min) 

•  Oficina Mista de percussão e dança (afro e samba no pé) / Sabor do Samba: caipirinha 
de boas-vindas (1h) 

•  Deslocamento do Barracão a Quadra (1h) 

•  Colocando o samba à prova: participação em um ensaio técnico da Grande Rio na 
quadra em Duque de Caxias (2h) 

•  Deslocamento para o hotel (1h) 

39 

Obs: Pode ser combinado com serviço de buffet no camarote  



MIX 
TOUR 
5 
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TOUR 

3 
OFICINA 

1 +	   OFICINA 

3 
ou OFICINA 

2 
e 

VALORES 

De 1 a 9 PAX De 10 a 19 PAX De 20 a 29 PAX De 30 a 49 PAX Acima de 50 PAX 

R$ 2.250  R$ 225  R$210 R$ 200 R$180  

Valor total por pessoa por pessoa por pessoa por pessoa 
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Entre as alegorias e com a energia dos bastidores do carnaval! 
Eventos customizados na Cidade do Samba – Centro do Rio de Janeiro 
 

•  Serviço de decoração carnavalesca 
•  Combinação de tours + oficinas 
•  Cocktail / Jantar 
•  Show (ver página 51) 
•  Baile de Carnaval / Desfile Interativo 

FOLIA 

1 

A Festa é Sua! 
 

Disponível o ano todo 
Mínimo de 50 pessoas 

VALORES 

  Mande um email com o perfil do seu grupo e receba uma proposta 
de orçamento personalizada  

Obs.: O evento também pode  ser realizado em outros locais da preferência do cliente,  
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Leve para o seu evento um verdadeiro camarim de carnaval, com maquiagem e 
diferentes fantasias e adereços para vestir e fotografar. A diversão é garantida! 

FOLIA 

2 Camarim Volante 

VALORES 

  Mande um email com o perfil do seu grupo e receba uma proposta 
de orçamento personalizada  
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Venha assistir ao desfile das 16 escolas de samba mirim do Rio de Janeiro 
diretamente do Camarote da Acadêmicos do Grande Rio!  
 

No Camarote é oferecido o nosso serviço de buffet infantil, com cachorro quente, mini-
pizza, pipoca, salgadinhos, sanduíches, cerveja, água e refrigerante. 

FOLIA 

3 

Desfile Mirim 
 

Local:  Sambódromo Marquês de Sapucaí – Setor 3 
Dia: Terça de Carnaval 
Horário: de 18 às 00h 

Traga suas crianças para desfilar na Sapucaí! 

VALORES 

 Adulto ----- R$ 150 Criança ----- R$ 50 (inclui fantasia para desfilar) 
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Algumas de nossas atrações podem ser contratadas separadamente. São elas: 

CAIPIRINHA BAR 

Degustação de caipirinhas de diversos 
sabores com frutas típicas do Brasi 

(mínimo de 30 pessoas) 

Valor --------- R$ 45 p/ PAX  

50	  

DJ + SOM 

DJ e equipamento de som 

Valor ------------- R$ 2.000 

OPEN BAR 

Degustação de caipirinhas de diversos 
sabores com frutas típicas do Brasi + 

Cerveja, água e refrigerante 
(mínimo de 30 pessoas) 

Valor --------- R$ 60 p/ PAX  
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Espetáculos personalizados 
oferecidos pelo Carnaval Experience. 
Escolha o seu! 

2017 
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           POCKET 1  

4 Passistas + 6 Ritmistas 

R$ 3.500,00 

          POCKET 2 

4 Passistas + 8 Ritmistas + 1 Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira 

R$ 4.500,00 

         POCKET 3 

6 Passistas + 10 Ritmistas  + 1 Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira 

R$ 5.500,00 

POCKET SHOWS 
 

Nosso shows reduzidos, especialmente desenvolvidos 
para se adaptar ao tamanho da sua festa. 
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SHOW DE SAMBA COMPLETO GRANDE RIO 
12 Ritmistas, 1 Cantor, 1 Cavaco, 6 Passistas, 1 Casal De Mestre Sala e 
Porta Bandeira, 1 Mestre de Bateria e 3 Diretores de Harmonia. 
Todos os componentes estarão fantasiados / uniformizados. 

R$ 11.000,00 

SHOW DE SAMBA COMPLETO PIMPOLHOS 
10 Ritmistas, 2 Cantores, 1 Cavaco, 4 Passistas Mirins, 1 Casal De Mestre 
Sala e Porta Bandeira Mirim e 3 Acompanhantes. 
Todas as crianças estarão fantasiadas e adultos uniformizados. 

R$ 5.500,00 

SHOW 
1 

SHOW 
2 

SHOWS 

Nosso shows completos, um espetáculo à parte! Escolha o seu: 
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SHOW 
3 

SHOW 
4 

60	  

SHOW DE BOSSA NOVA, CHORINHO E SAMBA DE GAFIEIRA 

5 Músicos (Sopro, Baixo, Violão, Bateria e Cantor) + 1 Casal de Dançarinos 

(Samba de Gafieira). 

SHOW TEMÁTICO PIMPOLHOS E GRANDE RIO 
60 Componentes entre dançarinos e ritmistas mirins e adultos, músicos, 
cantores e mais. Inclui também cenografia básica. 

Todos os artistas estarão fantasiados/uniformizados e maquiados. 

Esse show conta a história do samba através de danças e ritmos: jongo, umbigada, 
ijexá, marchinha,  samba de gafieira e samba enredo. O elenco é composto por 
crianças e adultos. 

Valor à combinar 

Esse show toca sucessos consagrados de Chico Buarque, Tom Jobim, Cartola,  
Vinicius de Moraes, Ernesto Nazaré, Pixinguinha e outros bambas do estilo musical. 

R$ 5.000,00 

Todos os artistas estarão fantasiados/uniformizados e maquiados. 
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SHOW 
5 
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DESFILE INTERATIVO DE CARNAVAL  

Desfile de carnaval com integrantes da Pimpolhos e da Grande Rio 
maquiados e fantasiados. 
 

Componentes da Agremiação Fantasiados: Ritmistas, Cavaco, Violão, Cantor Adulto, Cantor 

Mirim, Passistas Adultas, Componentes, Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira Adulto, um 

Casal Mirim e Diretores de Harmonia. 

Valor à combinar 

•  Os valores acima, referente aos shows, não incluem o preço 
do aluguel de equipamento de som e luz. Os pocket shows 
não necessitam de equipamentos. 

•  O ECAD deverá ser pago pelo contrate. 
•  É necessário para todos os shows estrutura para camarim, 

banheiros e alimentação para os artistas. 

! 
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Tel.: +55 21 9753 4140 | +55 21 99931 7316 
carnavalexperience@pimpolhos.org.br 
www.pimpolhos.org.br/carnavalexperience 


