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“Desperte a criança que existe 

dentro de você” 

 

 

 

 

CARNAVALESCO 

BRUNO JESUS E PEDRO DUTRA 
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Tema-Enredo (Título do enredo e subtítulos se houverem)* 
Desperte a Criança que Existe Dentro de Você 

 
 

Carnavalesco* 
Bruno Jesus e Pedro Dutra 

 

 
Autor(es) do Enredo* 
Vitor Manoel 

 

 
Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 
Vitor Manoel 

 

 
Outras Informações Julgadas Necessárias (fontes de consulta, livros etc)* 
Sinopse escrita da imaginação 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 

Enredo 
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SINOPSE DO ENREDO 
A mais pura felicidade se expressa no sorriso de uma criança  

Sorrir, brincar e se divertir  

Abrir o baú da memória  

Reviver!  

Histórias e fantasias, abusar dessa imaginação que é sem limite 

Pegue sua capa e se torne um herói 

Nos desenhos animados, há sempre um momento encantado  

No olhar de uma criança, um mundinho já desenhado 

Cheio de princesas e fadas, onde tudo é imaginário 

Não tente decifrar, é impossível explicar 

Você só vai entender quando liberar a criança que há dentro de você  

Joga o pião na roda e deixar girar 

1, 2, 3... Comece a procurar  

Lá no fundo, a criança quer se libertar  

Vivo de esperança, mas morro só se for de felicidade 

Vem no swing da bateria, quero vê no bambolê, todo mundo requebrar  

Montar um quebra-cabeça 

Vamos todos cirandar, passar o anel 

Ah... Cuidado pra ele não quebrar  

Criança, um ser de luz que se transforma em esperança 

O futuro do país na mais pura inocência de viver 

Segue os traços no papel, um aviãozinho lá céu 

Deixa a Mocidade te levar, sem parar de brincar 

Apenas liberte essa criança há ainda habita em você 
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Autoria do Samba-Enredo* 
(Fusão) Michel Mammoccio, Cassius Macaé, Nathan Santos e Luan Silva  

 

Letra do Samba-Enredo (repetições devem ser destacadas e em negrito)* 
O melhor de nós está nas crianças 
No seu sorriso, na sua pureza 
Ternura e paz, simplicidade 
Brinca, Mocidade ! 
 
No mundo da imaginação  
Onde tudo pode acontecer 
Sou super-herói, derrotei o vilão 
Um mundo melhor... Pra essa nação 
Num conto de fadas, Salvei a princesa 
Tornei-me a nobreza... Um vencedor 
Resgatei meu verdadeiro amor 
 
Num universo sem limites...fantasia 
Entre medos e desejos em poesia 
Na lira eu ouço uma sublime canção 
Dos infantes da nação! 
 
No quebra-cabeça da vida  
Ciranda... Vamos todos cirandar 
Na inocência em cada olhar 
O Vôo mais alto que nos faz sonhar  
A esperança de um futuro promissor  
Liberte a magia da infância 
Um mundo sem maldade 
Com paz e a amo 

 
Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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ROTEIRO DO DESFILE 

 
Número de elementos de desfile (Número de alas; de carros alegóricos; de tripés e 
quadripés, incluindo os utilizados pela comissão de frente, se houver; de casais de mestre-

sala e porta-bandeira; de destaques de chão e afins, se houver)* 
Alas – 11 

Alegorias – 2 
Tripés e/ou Quadripés – 1 

Mestre Sala e Porta Bandeira – 1  

Guardiões de Casal de MS & PB – 0 
Destaques de Chão – 0 

 
 

Organização dos elementos de desfile (a setorização é obrigatória; alas obrigatórias devem 

ser devidamente discriminadas)* 
EXEMPLO: (ISSO É APENAS UM EXEMPLO, APAGUEM E COLOQUEM O DE 

VOCÊS). 

 

Setor 1- Sinta, viva, imagine: O mundo da imaginação realmente é fantástico. Uma criança 

consegue transformar rabiscos em animais, ver e ouvir fadas, árvores, gnomos, unicórnios e 

acreditar no pote de ouro no final do arco-íris. E assim abrimos o desfile da Mocidade 

Curitibana.  

 

 

 

Comissão de Frente- Guardiãs: A Comissão de Frente será composta por 6 fadas e 6 

crianças. As guardiãs no desfile da Mocidade possuem o importante papel de proteger nossas 

crianças e as conduzirem ao mundo da imaginação. A Comissão de Frente também conta com 

um tripé, onde encontram-se cogumelos e árvores encantadas.  

Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira- Explosão de Cores: Nosso casal representa o arco-

íris, uma explosão de cores na avenida. O mestre sala representa as gotículas de água que 

através da luz do sol reproduz o arco-íris. A nossa porta bandeira é o próprio arco-íris, 

possuindo em sua fantasia todas as tonalidades (7 ao total). Vale ressaltar que a sua coroa 

contém o chifre do unicórnio.  

Ala 1- Gnomos... Guardiões da alma e da memória infantil: Os gnomos são criaturas 

mitológicas, incluídas entre os seres elementais da terra. São costumeiramente representados 

como humanóides que vivem sob a terra, em minas e ocos de árvores, onde guardam seus 

tesouros. Os componentes estarão trajando vestes costumeiras dos gnomos, possuindo cores 

diferentes. Como adereço de mão um pote, onde a alma e a memória serão guardadas e 

protegidas pelo resto da vida.  

Ala 2 - Baianas- Joaninhas... Delicadas e engraçadinhas: Nós seres humanos nos 

identificamos de forma positiva com as Joaninhas. Elas possuem um jeito delicado e 

engraçadinho, fazendo despertar em nós um sorriso. Para alguns, é a sorte em forma de 

animal, mas sorte mesmo é ser criança. Nossas mães do samba possuem um fantasia toda em 
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vermelho, com bolinhas pretas, não esquecendo do seu costeiro, que são as asas da joaninha. 

Como adereço de mão não um girassol.  

Abre-alas: Mundo Encantado: O abre-alas vem com tripés em sua frente de árvores e 

cogumelos, formando um bosque, no centro do carro vem uma grande árvore onde se encontra 

gnomos em sua volta e atrás com uma grande casa de cogumelos com 2 fadas, e componentes 

vestidos de borboletas e uma fada como destaque. 

A segunda parte do carro é a floresta encantada, com diversas árvores, todas com expressões 

felizes, entre as árvores um espaço que estarão posicionados gnomos e em suas mãos potes de 

ouro.  

 

 

 

Setor 2: Liberte-se: Entramos no segundo setor pegando tudo aquilo que faz parte desse 

mundo infantil, trazendo uma mensagem de esperança para o Brasil e para o samba. 

 

 

 

 

Ala 3: Ibejis... Proteção divina: Os Ibejis são associados a dualidade, tudo que se inicia e 

nasce. Os componentes estarão trajando um saiote vermelho e calça verde, descalços e como 

adereço de mão uma espada de Ogum.  

Ala 4- Bateria+Rainha- Um super herói todos querem ser/Guerreira: Vestimenta em azul e 

branco, a roupa precisa enaltecer o corpo de um herói, ou seja, musculoso. No peitoral do 

componente uma Águia (símbolo da escola). Capa, luva e máscara devem estar presente. A 

Rainha veste uma armadura moldando suas curva e plumas em tons azuis. 

Ala 5- Passistas -Era uma vez...( Eles vem representando as histórias de Rei e Rainha. Quem 

nunca quis ser da Realeza) Ela vem com uma com roupa do séc. XVI carnavalizado e Ele vem 

representando o séc.XVIII 

Ala 6- Canções: Quando criança costumeiramente ouvimos canções infantis que se tornam 

chicletes e não sai da nossa cabeça. Os componentes estarão com uma malha fina branca e 

em volta do seu corpo em forma de redemoinho as notas musicais.  

Ala 7- Palhaços que despertam o sorriso:  Os componentes estarão com calças infladas 

produzidas com retalhos de panos coloridos, uma malha vermelha que aparece apenas da 

cintura para cima. Chapéu, cabelo e maquiagem de palhaço. Seu costeiro são balões 

coloridas de flutuam.  

Ala 8- Montando os passos para a vida: A infância é o primeiro passo para uma vida longa e 

duradoura. A fantasia é composta por peças de montar que estão no corpo do componente, 

nas cores da escola, azul e branco. 

Ala 9- Pinóquio... O menino de madeira com um grande sonho: Mentiu, cresceu, era assim 

que o Pinóquio levava a vida. A cabeça do Pinóquio na cabeça do componente, deixando a 

mostra seu rosto e o resto é a sua roupa normal.  
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Ala 10- Na telinha: Filmes animados, desenhos, programas infantis tá tudo na telinha, 

fazendo a diversão da criançada. Com uma malha fina, o componente possui uma TV na 

cintura, seu costeiro são fios, tomadas, na sua cabeça duas antenas de TV.  

Ala 11- O futuro do samba: Uma ala toda masculina, onde estarão trajados de malandro, 

sambando, saudando o público e se divertindo.  

 

Velha Guarda- Educar é a saída: É através da educação que construímos seres humanos 

melhores, mais tolerantes e respeitosos, que conseguem viver em sociedade.  

Carro 2- É brinquedo, é brincadeira: Na primeira parte do carro nas laterais do carro bolas 

de futebol, as composições são jogadores de futebol nas cores da bandeira do Brasil. Na 

frente do carro escadinhas feitas de livro onde uma escultura de uma criança estendendo um 

livro se encontra, com o livro aberto escrito CAMPEÃ. 

Atrás tem uma amarelinha ligando a segunda parte do carro com 4 cubos mágicos girando e 

com 2 soldadinhos de chumbo e atrás deles o território brasileiro. 

 

. 
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Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*:  

Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente + Tripé - 

Guardiãs  

Comissão de Frente- Guardiãs: A Comissão de 

Frente será composta por 6 fadas e 6 crianças. 

As guardiãs no desfile da Mocidade possuem o 

importante papel de proteger nossas crianças e 

as conduzirem ao mundo da imaginação. A 

Comissão de Frente também conta com um 

tripé, onde encontram-se cogumelos e árvores 

encantadas.  

 
 
 

1º Casal de Mestre Sala e Porta 

Bandeira- Explosão de Cores 

Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira- Explosão 

de Cores: Nosso casal representa o arco-íris, 

uma explosão de cores na avenida. O mestre 

sala representa as gotículas de água que através 

da luz do sol reproduz o arco-íris. A nossa porta 

bandeira é o próprio arco-íris, possuindo em sua 

fantasia todas as tonalidades (7 ao total). Vale 

ressaltar que a sua coroa contém o chifre do 

unicórnio.  

 
 

 
 
 

Ala 1- Gnomos... Guardiões da 

alma e da memória infantil 

Ala 1- Gnomos... Guardiões da alma e da 
memória infantil: Os gnomos são criaturas 
mitológicas, incluídas entre os seres elementais 
da terra. São costumeiramente representados 
como humanóides que vivem sob a terra, em 
minas e ocos de árvores, onde guardam seus 
tesouros. Os componentes estarão trajando 
vestes costumeiras dos gnomos, possuindo 
cores diferentes. Como adereço de mão um 
pote, onde a alma e a memória serão guardadas 
e protegidas pelo resto da vida.  

 
 

Ala 2 - Baianas- Joaninhas... 

Delicadas e engraçadinhas 

Ala 2 - Baianas- Joaninhas... Delicadas e 

engraçadinhas: Nós seres humanos nos 

identificamos de forma positiva com as 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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Joaninhas. Elas possuem um jeito delicado e 

engraçadinho, fazendo despertar em nós um 

sorriso. Para alguns, é a sorte em forma de 

animal, mas sorte mesmo é ser criança. Nossas 

mães do samba possuem um fantasia toda em 

vermelho, com bolinhas pretas, não esquecendo 

do seu costeiro, que são as asas da joaninha. 

Como adereço de mão não um girassol.  

Abre-Alas: Mundo Encantado Abre-alas: Mundo Encantado: O abre-alas vem 

com tripés em sua frente de árvores e 

cogumelos, formando um bosque, no centro do 

carro vem uma grande árvore onde se encontra 

gnomos em sua volta e atrás com uma grande 

casa de cogumelos com 2 fadas, e componentes 

vestidos de borboletas e uma fada como 

destaque.A segunda parte do carro é a floresta 

encantada, com diversas árvores, todas com 

expressões felizes, entre as árvores um espaço 

que estarão posicionados gnomos e em suas 

mãos potes de ouro.  

 
 

Ala 3- Ibejis...Proteção Divina Ala 3: Ibejis... Proteção divina: Os Ibejis são 

associados a dualidade, tudo que se inicia e 

nasce. Os componentes estarão trajando um 

saiote vermelho e calça verde, descalços e como 

adereço de mão uma espada de Ogum.  

 
 

Ala 4- Bateria+Rainha- Um 

super herói todos querem ser/ 

Guerreira 

Ala 4- Bateria+Rainha- Um super herói todos 

querem ser/Guerreira: Vestimenta em azul e 

branco, a roupa precisa enaltecer o corpo de um 
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herói, ou seja, musculoso. No peitoral do 

componente uma Águia (símbolo da escola). 

Capa, luva e máscara devem estar presente. A 

Rainha veste uma armadura moldando suas 

curva e plumas em tons azuis. 

Ala 5- Passistas- Era uma Vez... Ala 5- Passistas -Era uma vez...( Eles vem 

representando as histórias de Rei e Rainha. 

Quem nunca quis ser da Realeza) Ela vem com 

uma com roupa do séc. XVI carnavalizado e Ele 

vem representando o séc.XVIII 

 
 

Ala 6- Canções Ala 6- Canções: Quando criança 
costumeiramente ouvimos canções infantis que 
se tornam chicletes e não sai da nossa cabeça. 
Os componentes estarão com uma malha fina 
branca e em volta do seu corpo em forma de 
redemoinho as notas musicais.  

 
 

Ala 7- Palhaços que despertam o 

sorriso 

Ala 7- Palhaços que despertam o sorriso:  Os 

componentes estarão com calças infladas 
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produzidas com retalhos de panos coloridos, 

uma malha vermelha que aparece apenas da 

cintura para cima. Chapéu, cabelo e maquiagem 

de palhaço. Seu costeiro são balões coloridas de 

flutuam.  

Ala 8- Montando os passos para 

a vida 

Ala 8- Montando os passos para a vida: A 

infância é o primeiro passo para uma vida longa 

e duradoura. A fantasia é composta por peças 

de montar que estão no corpo do componente, 

nas cores da escola, azul e branco. 

 
 

Ala 9- Pinóquio Ala 9- Pinóquio... O menino de madeira com um 

grande sonho: Mentiu, cresceu, era assim que o 

Pinóquio levava a vida. A cabeça do Pinóquio na 

cabeça do componente, deixando a mostra seu 

rosto e o resto é a sua roupa normal.  

 
 

Ala 10- Na Telinha Ala 10- Na telinha: Filmes animados, desenhos, 
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programas infantis tá tudo na telinha, fazendo a 

diversão da criançada. Com uma malha fina, o 

componente possui uma TV na cintura, seu 

costeiro são fios, tomadas, na sua cabeça duas 

antenas de TV.  

Ala 11- O Futuro do Samba Ala 11- O futuro do samba: Uma ala toda 

masculina, onde estarão trajados de malandro, 

sambando, saudando o público e se divertindo.  

 

 
 

Velha Guarda- Educar é a Saida Velha Guarda- Educar é a saída: É através da 
educação que construímos seres humanos 
melhores, mais tolerantes e respeitosos, que 
conseguem viver em sociedade.  

 
 

Carro 2- É brinquedo é 

brincadeira 

Carro 2- É brinquedo, é brincadeira: Na primeira 

parte do carro nas laterais do carro bolas de 
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futebol, as composições são jogadores de 

futebol nas cores da bandeira do Brasil. Na 

frente do carro escadinhas feitas de livro onde 

uma escultura de uma criança estendendo um 

livro se encontra, com o livro aberto escrito 

CAMPEÃ. 

Atrás tem uma amarelinha ligando a segunda 

parte do carro com 4 cubos mágicos girando e 

com 2 soldadinhos de chumbo e atrás deles o 

território brasileiro. 
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Nome Completo da Escola*  

G.R.E.S.V. Mocidade Curitibana 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Diego Martins 
Carnavalesco(a)/Comissão Carnavalesca da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval 
Virtual)* 

Bruno Jesus e Pedro Dutra 
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Claudio Sampaio 
Demais Membros Internos da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual e 
respectivo cargo na escola, se houver)* 

Não tem 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

Michel Mammoccio, Cassius Macaé, Nathan Santos e Luan Silva  

Data de Fundação da Escola* 

13/03/2017 
Cores da Escola* 

Azul, Branco, Preto e Dourado 
Símbolo da Escola* 

Águia e Coroa 
Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

Abram alas para a Mocidade Curitibana... Escola nova que vem com muita 

garra  nesse carnaval, natural de Curitiba PR, tem um ano de idade. Com 

carnavalescos muito talentosos vem criar uma nova  história no mundo 

virtual. Aguardem... 

Título do Enredo* Desperte a Criança que Existe Dentro de Você 

Autor do Enredo* Vitor Manoel 
Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

Quem de nós na infância não sonhou com um mundo imaginário?! 

Um mundo colorido como um arco-íris, cheio de fadas, gnomos, 

cogumelos, floresta encantadas, e delicadas joaninhas, e tudo pode 

acontecer, você pode ser quem você quiser, basta você imaginar! 

É um lugar que não tem espaço para tristeza, é um mundo puro ,tanto 

quanto a pureza da alma de uma criança, onde sua preocupação é só 

brincar, brincar de passar o anel, pular amarelinha, jogar o pião entre 

muitas outras brincadeiras. 

Para entrar nesse mundo tem uma regra, a regra é se permitir que a 

criança que á dentro de você possa desabrochar. 

 

 

*Tudo que estiver em asterisco É OBRIGATÓRIO. Seu não preenchimento 

acarretará na perda de 0,1 pontos de acordo com o Regulamento Oficial 

LIESV 2018. 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 


