
 

O que é a Sala Junior? 

Sala Junior é um espaço pensado especialmente para crianças, que, acompanhadas de seus 

pais, poderão experimentar uma forma nova e mais divertida de ir ao cinema e poderão 

disfrutar de uma sessão com vários brinquedos divertidíssimos e um serviço estelar! 

Como a funciona a Sala Junior? 

A sala Junior conta com um projeto completamente novo e atrativo, para que as crianças e 

suas famílias disfrutem das instalações a partir do momento que entrem na sala, com quatro 

tipos de poltronas: Tradicionais, Espreguiçadeiras, Puffs duplos e Almofadas Duplas a sala 

contempla também de brinquedos divertidíssimos como Piscina de bolinhas, tobogã, mola, 

jogos de montar e painéis. 

Quais brinquedos são disponibilizados para as crianças? 

A Sala Junior contempla de um tobogã que dá acesso direto a piscina de bolinhas, brinquedos 

de montar e desmontar, mola e quebra-cabeças. 

Qual o valor da sala Junior? 

Os valores variam entre os dias da semana e poltronas e podem ser consultados na aba de 

preços na parte da programação da unidade. 

A partir de quantos anos a criança paga? 

Até 3 anos de idade, a criança tem direito à gratuidade desde que permaneça no mesmo 

assento dos pais. 

Crianças de 3 anos completos até 12 anos de idade tem direito a meia entrada apresentando 

documento com foto. 

As promoções do Clube de Vantagens Cinépolis são validas para a Sala Junior? 

Todos os benefícios do Clube de Vantagens contemplam para a sala Junior. 

Na promoção de Quinta-Feira 2x1 ela é válida para todos os lugares da sala exceto para o Puffs 

Quanto as crianças portadoras de necessidades especiais, possuem descontos no valor dos 

ingressos? 

Na sala Junior apresentando os documentos juntamente com um laudo médico da criança, ela 

terá direito a meia entrada. 

Há espaço para cadeirantes na Sala Junior?  

Sim, a sala Junior possuí dois espaços para cadeirantes que estão localizados na parte das 

poltronas tradicionais. 

Teria restrição de peso, idade ou altura para poder usar o tobogã ou outros brinquedos 

disponíveis na sala?  

Os serviços da Sala Junior são proporcionados a crianças maiores de 1 ano até 10 anos de 

idade com altura até 130 cm. 



Na área do tobogã e piscina de bolinhas, é recomendada para crianças de 6 aos 10 anos de 

idade. 

Os brinquedos de mola serão utilizados por crianças com até 5 anos de idade para que seja 

evitado acidentes, já que o tamanho e proporções de cada área vão de acordo com a idade das 

crianças. 

A sala Junior contempla de fraldários? 

Dentro da Sala Junior, não há espaços para fraldários, é disponibilizado apenas nos banheiros 

da unidade. 

Haverá tempo para as crianças brincarem e assistirem o filme? 

No início e no meio da sessão, haverá intervalos de 15 minutos para as crianças disfrutarem 

dos brinquedos e serviços que a sala oferece e após o intervalo o filme será exibido 

novamente. 

Por qual motivo não pode estender o tempo de intervalo para início das crianças se 

divertirem nos brinquedos? 

O tempo de intervalo não pode ser estendido pois, interfere diretamente na grade da 

programação do cinema e da sala, levando em consideração que a nossa programação é 

elaborada semanalmente e cronometrada com tempo de Início, término e limpeza das salas. 

Posso assistir filmes na sala Junior não estando acompanhado por uma criança? 

Como a Sala Junior é voltada para crianças, a entrada é permitida somente acompanhado de 

uma criança de 1 a 10 anos de idade. 

Qual procedimento deverá ser feito quando a criança estiver inquieta? 

Ao constatar que a criança encontra-se inquieta, aconselhamos a leva-la até a entrada da sala 

e acalma-la para que o comportamento dela não venha a atrapalhar a experiência dos demais 

que estão na sala. 

Quais os tipos de poltronas eu encontro na sala Junior? 

A sala Junior contempla de quatro tipos de poltronas: Tradicionais, Espreguiçadeiras, Puffs 

duplos e Almofadas Duplas. 

Posso levar um parente/amigo menor de idade para a Sala Junior? 

Pode levar um parente/amigo desde que a criança tenha de 1 a 10 anos de idade e o 

responsável tenha a idade mínima de 18 anos de idade completos. 

Em qual cinema está localizada? 

A Sala Junior está localizada na unidade do Iguatemi Alphaville. 

Endereço: Alameda Rio Negro, 111 - Shopping Iguatemi Alphaville - Piso 4 

 

 

 



Adultos poderão usufruir dos brinquedos da sala? 

Os brinquedos da Sala Junior são disponibilizados apenas para as crianças com idade de acordo 

com cada área. 

A partir de quantos anos a criança pode usufruir dos brinquedos? 

Cada brinquedo tem suas recomendações de idade. 

A área de balanços e brinquedos de mola é exclusiva para crianças que possui 1 a 5 anos de 

idade. 

 A área de tobogã e piscina de bolinhas é exclusiva para crianças que possui 6 a 10 anos de 

idade.  

A área de brinquedos de montar, quebra-cabeças e painéis é liberada para todas as crianças 

que possuem idade de 1 a 10 anos de idade. 

Posso entrar com alimentos dentro da sala? 

A Sala Junior não possuí restrições quanto a entrada de alimentos dentro da sala. 

A criança poderá consumir alimentos em quanto usufrui dos brinquedos? 

No Intervalo de divertimento das crianças é proibido o consumo de alimentos em quanto 

usufrui dos brinquedos da sala. 

A Sala Junior oferece alimentos aos clientes? 

A Sala Junior não oferece alimentos dentro da sala. 

Os produtos deverão ser adquiridos na Bomboniere antes da exibição do filme. 

Quantos funcionários a sala possuí? 

Durante toda a exibição do filme e intervalo ficarão dois funcionários dentro da sala apoiando 

as crianças para a utilização dos brinquedos e em casos de acidentes dentro da sala. 

Qual o procedimento a ser adotado quando há um acidente na sala durante o intervalo na 

utilização dos brinquedos? 

Ao constatar que a criança se machucou na utilização dos brinquedos o responsável deverá 

contatar o funcionário que fica durante toda a exibição do filme na sala e possuí conhecimento 

dos primeiros socorros. 

As crianças poderão brincar do início ao término do filme? 

Não, pois, haverá um intervalo de 15 minutos no meio da exibição do filme para as crianças de 

se divertirem. 

O intervalo é feito para as crianças poderem disfrutar dos brinquedos na sala e também do 

filme exibido. 

Quais filmes serão exibidos?  

De preferência os filmes exibidos serão Desenhos animados, comédias, fantasias, aventuras, 

super-heróis e documentários infantis e faladas em português. 



Posso deixar meu filho na sala e voltar ao término da sessão? 

O responsável deverá permanecer na sala junto a criança durante toda a exibição do filme e 

intervalo.  

Caso a necessite sair da sala, o responsável deverá estar acompanhado da criança. 

Posso alugar a Sala Junior para eventos ou comemorar aniversário? 

Sim, assim como todas as salas a Sala Junior também pode ser alugada para confraternizações, 

eventos e aniversários. 

Posso comprar ingressos antecipados para a Sala Junior na Internet ou Aplicativo? 

Sim, as compras para a Sala Junior já estão liberadas em nossa plataforma online e bilheteria. 

 

*Para mais informações mais entre em contato com a Cinépolis. 


