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experiências que transformam

o social como missão
O Sesc é uma entidade criada e mantida pelos Empresários do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com o propósito de
cuidar, inspirar e fazer a vida melhor!
Nas 20 unidades de MT, oferecemos diariamente
Educação, Cultura, Esportes, Saúde, Assistência
e Turismo social, para quem mais precisa.

Em cada canto desse país o Sesc trabalha para fazer a diferença
na vida das pessoas! Tem o desaﬁo cotidiano de
proporcionar a todos o melhor, com experiências inspiradoras,
transformadoras e educativas!
E você faz parte desta história.
Com seu carinho, participação e sugestões;
colaborando todos os dias
para que o Sesc se torne cada vez mais uma empresa
que tem o social como sua maior missão.
Que você tenha um 2019 recheado de grandes oportunidades!
Aproveite tudo que o Sesc Mato Grosso preparou para você
Compartilhe conosco todas as suas
experiências no Sesc com as hastags:
#ToNoSescMT #SescMT

342.715

pessoas atendidas no programa Assistência

632.127

pessoas atendidas no programa Saúde

3.770

pessoas atendidas no programa Educação

264.359

pessoas atendidas no programa Lazer

267.250
pessoas atendidas no programa Cultura

O sorriso de uma criança que aprende uma nova
brincadeira, de um idoso que ganha novos amigos, de uma
família que encontra um espaço para fortalecer seus laços. O
sorriso de amigos que se encantam com um espetáculo de
dança, de um jovem que se diverte praticando esporte, de
uma mãe ou um pai que aprende uma nova maneira de
cuidar melhor do seu filho. O sorriso da descoberta das
letras, o sorriso dos encontros e afetos.
No dia 06 de dezembro de 1947, há
71 anos, o Sesc Mato Grosso começava sua história,
transformando experiências em sorrisos.
Que a gente possa construir junto com vocês,
nos próximos anos, mais experiências que fortalecem
essa história e mais motivos para sorrir.

por mais motivos para sorrir

/sescmt

www.sescmt.com.br

SUMÁRIO
Encontre a unidade desejada pelo número e cores na lateral das páginas.

ARSENAL

09

JUSCIMEIRA

37

BALNEÁRIO

28

PORTO

38

RONDONÓPOLIS

44

CASA DO ARTESÃO 34

Esta agenda está organizada pelas unidades do Sesc Mato
Grosso em ordem alfabética. Para visualizar nossa programação
por data, acesse http://bit.ly/agenda_diaria ou escaneie o QR
Code ao lado usando o leitor do seu celular.

NOSSA
MISSÃO

Promover ações que contribuam para a
melhoria da qualidade de vida do
trabalhador do setor de comércios de
bens, serviços e turismo e seus
dependentes por meio de serviços
subsidiados nos programas: Educação,
Saúde, Cultura, Lazer e Assistência.
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ARSENAL

ESPAÇO CHOCALHO
No espaço chocalho as mamães e os papais podem aproveitar com os bebês de um espaço
confortável e sensorial. Conta com um fraudário, além de ser também, um cantinho
especial para os adultos e idosos descansarem um pouco durante a intensa programação de
férias. Será realizado exibições de lmes no espaço para aqueles que aguardam as crianças
que participam das o cinas.

15 a 20/01 | 14h às 19h | Foyer do Teatro | Livre

CINEMA| OFICINA STOP MOTION: MODELA E ANIMA
COM ALCIR ALVES
O cina de Stop Motion destinada ao público infantojuvenil, a partir dos 12 anos, que visa a aprendizagem da
técnica de animação mais antiga, o Stop Motion. Alcir
Alves possui habilidades com os mais diversos softwares
de programação e edição de imagens, vídeos e áudio. Já
desenvolveu projetos na UFMT e atualmente leciona no
Senai, onde já foi professor anteriormente e na Gracom School Visual E ects.

15 a 19/01 | 14h às 18h | Teatro de Formas Animadas | Inscrição Antecipada |12 anos | Link
para pré-inscrição: https://goo.gl/forms/DP8nsRxe0z7Xdjsx1
A inscrição será validada mediante conﬁrmação com a colaboradora Jocimara Souza
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ARTES VISUAIS | EXPERIMENTANDO MANUALIDADES
Tricô de dedo, Tear de Tecido, Bordados de Linhas e outras técnicas serão disponibilizadas
para produção, e esse será esse momento de compartilhar. Você que sabe tricô, pode
compartilhar conhecimento com quem chega e produz bordados e vice-versa, tornando
esses momentos mais encantador e afetivo.

15 a 20/01 | 14h às 17h | Jardim | Gratuito | Adultos e idosos

BIBLIOSESC | HISTÓRIAS NO JARDIM, COM FRANCIELI GAFFURI
"É tempo de férias, é tempo de ler e brincar. Mediação de
leitura vem carregada de encantamento e imaginação,
saltando dos livros vários personagens do mundo da
literatura infantil. É garantia de um espaço de leitura por
prazer, com nalidade de divertimento.

15 a 19/01 | 16h às 18h | Jardim | Livre

ARTES VISUAIS OFICINA A CASINHA CUIABANA: MODELAGEM
EM ARGILA DE ANIMAIS E FRUTAS, COM CLEIDE RODRIGUES
Na casa cuiabana tem moringa com água nos quartos, frutas como manga e caju
enfeitando as mesas, copinho para tomar café, galinha da angola, capivara e tamanduá
enfeitando a estante da sala, tudo isso feito a partir do barro, a argila. Neste dia, a ceramista
de São Gonçalo Beira Rio, Cleide Rodrigues irá orientar a modelagem animais e frutas
típicas do cerrado.

15 a 18/01 das 13h30 às 15h30 | Ateliê de Artes | Inscrição Antecipada | Pago | 20 vagas
|04 a 07 anos

BIBLIOTECA | LIVRO POP-UP
E um livro que se torna tridimensional, as imagens 3D são formadas por dobraduras (feitas
com uma arquitetura extremamente detalhista) do papel que se transformam perfeitamente em algum cenário, personagem ou objeto da história narrada.

15/01 das 14h às 17h | Biblioteca Infantil | Inscrição realizada na hora | Pago | 15 vagas |
07 a 12 anos

RECREAÇÃO | BRINQUEDOS NO JARDIM
Para a diversão do nosso quintal, temos nosso caminho psicomotor, brinquedos de montar,
jogos em equipe, tudo para brincar o dia todo ao ar livre.

15/01 das 14h às 18h | Jardim | Gratuito | Livre

NUTRIÇÃO | LANCHEIRA DIVERTIDAMENTE SAUDÁVEL,
COM LOURENE ROSA
É muito comum os pais não saberem preparar uma
lancheira recheada de alimentos nutritivos e que ainda
caiam no gosto da garotada. Seus problemas acabaram!
Com as dicas que preparamos, essa tarefa será bem mais
fácil. Pais e/ou responsáveis devem estar acompanhando.
vocês vão aprender receitas criativas e opções gostosas
para o lanche da escola, com alimentos ricos em
vitaminas, proteínas, ferro, cálcio e bras. A Mestre Cuca
que vai passar essas dicas é a Lourene Rosa, nutricionista aqui do Sesc Arsenal

15 e 16/01 das 15 às 17h | Oﬁcina de ideias | 15 vagas | Inscrição Antecipada | 15 vagas |
04 a 07 anos | Pais e/ou responsáveis devem estar acompanhando

MÚSICA | OFICINA DÓ RÉ MI, VAMOS DE MÚSICA?,
COM MICIANE PINHEIRO
O cina que propõe a construção do processo da
musicalização através do lúdico e do brincar com a
música. Com histórias musicalizadas, rodas folclóricas e o
desenvolvimento rítmico a partir dos sons do corpo e dos
instrumentos de percussão.
Miciane Pinheiro é Licenciada em Música pela
Universidade Federal de Mato Grosso. Possui experiências
na área da Educação musical, no processo de desenvolvimento da musicalização em sala de aula, cursos e o cinas.

15 a 20/01| Centro de Difusão Musical | 04 a 07 anos | Inscrição realizada na hora | Pago
Turma I | 15h às 15h40 | 12 vagas
Turma II - 15H40 às 16h20 | 12 vagas
Turma III- 16h20 às 17h | 12 vagas
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LITERATURA | OFICINA ADIVINHA ADIVINHÃO - CIA ARTE NEGUS (SP)
Esta o cina é um momento de criação, descontração e
interação. Os Participantes irão tanto brincar de
adivinhas (os famosos “o que é, o que é?”), conhecer
alguns livros que tem esse tipo de brincadeira de palavra e
também irão criar suas próprias adivinhas, desa ando
uns aos outros. Tudo conduzido por propostas brincantes
e cômicas oferecidas pelos o cineiros. Adivinha
adivinhão, o que é que pode abrigar um elefante, uma
girafa e um rinoceronte, mas cabe na ponta da língua? Na o cina conheceremos.

15 e 16/01 | das 14h às 16h | Biblioteca | Inscrição realizada na hora | Pago | 20 vagas | 05
a 07 anos

ARTES VISUAIS | OFICINA DE FOTOGRAFIA E GRAVURA: VAMOS
FAZER UMA SELFIE?, COM VIVIANE VILELA
Já tentou fotografar, desenhar, cavar um isopor e pintar? Sim, parte a parte é possível.
Utilizando uma sel e bem “top” sua, você passará por todo esse processo artístico,
descobrindo o quanto de coisa bacana há além da própria fotogra a. A Fotografa Viviane
Vilela irá orientá-los nesse desa o.

15 a 17/01 das 16h às 18h | Ateliê de Artes | Inscrição Antecipada | Pago | 20 vagas | 08 a
12 anos

DANÇA | AULÃO DE DANÇAS URBANAS, COM INSTITUTO FLAUTA MÁGICA
As crianças poderão fazer uma aula de dança cheia
brincadeiras. Não é preciso ser expert em outras
modalidades de dança. Qualquer um pode entrar na
brincadeira e experimentar um pouco de zumba,
afrohouse, hip hop, Breaking dance, entre outras danças,
em uma aula super divertida, dinâmica e estilosa.

15 a 17/01 das 17h às 18h | Jardim | Gratuito | 07 a 10 anos

LITERATURA | OFICINA HUMOR E HISTÓRIAS | CIA ARTE NEGUS (SP)
O humor possui potencial para comunicar todas as coisas, esse é o pensamento da o cina
“Humor e Histórias”, que desenvolve de maneira lúdica as habilidades corporais e vocais
cômicas para serem utilizadas na contação de histórias. O modo de desenvolvimento é a
partir da investigação de recursos de papel (cenários, adereços e desenhos), técnicas
corporais cênicas e utilização do potencial vocal para a elaboração dos personagens. Tudo
feito a partir de demonstrações práticas.

15 e 16/01 das 17h às 19h | Biblioteca | Inscrição realizada na hora | Pago | 20 vagas | 15
anos acima

CINEMA| A RAPOSA MÁ
(Benjamin Renner e Patrick Imbert, França, Aventura, 2017,
80min)
Aqueles que pensam que o campo é um lugar calmo e
tranquilo estão muito enganados. Lá, vivem animais
especialmente agitados: uma raposa que pensa que é
galinha, um coelho que se faz de cegonha e um pato que
quer tomar o lugar de Papai Noel. Se você quiser passar
férias em um lugar sossegado, não pegue esse caminho!

15 e 20/01 às 19h | Jardim | Retirada de ingresso 30 minutos de antecedência | Gratuito

DANÇA | BELLYMAMÃE - DANÇA DO VENTRE PARA GESTANTES, COM
RAQUEL MENDES
O BellyMamãe é um Método de aulas de Dança do Ventre
para Gestantes, Mamães e Bebês. O método surgiu da
necessidade de ter um estudo especí co da Dança do
Ventre para o público materno. Dessa forma, as aulas
possibilitam às mamães estimularem seus bebês a partir
da prática lúdica, física e sensorial aumentando ainda
mais o vínculo entre os dois e, ainda, proporcionam uma
experiência prazerosa para elas, eleva a autoestima, evita
quadros de melancolia e depressão.

16 a 18/01 das 16h às 17h |Sala de Dança | Inscrição Antecipada | Pago | 20 vagas | Mães
gestantes
16 a 18/01 das 17h às 18h | Sala de Dança | Inscrição Antecipada | Pago | 15 vagas |
Apenas Mães e pais com bebês de colo (0 a 12 meses)
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BIBLIOTECA | SLIME
É um brinquedo em forma de massa gelatinosa, também
conhecida como amoeba ou “cocô de unicórnio” nada
mais é que a gourmetização da antiga geleca.
Utilizaremos o livro “A história da ameba” – de Jackie
Robb.

16/01 das 14h às 17h | Biblioteca Infantil | Inscrição realizada na hora | Pago |15 vagas | 07
a 12 anos

RECREAÇÃO | OFICINA DE BLACK OUT POÉTICO, COM DUDA DAL BELO
A o cina desenvolve a capacidade de criar através do que se tem, ensina sobre novas
palavras, desvenda alguns poetas, utilizando somente revistas velhas e canetão.

16/01 das 15h às 18h | Jardim | 12 anos acima

CINEMA | OS COMEDORES DE MEIA
(Galina Miklínová, República Tcheca, Eslováquia,
Croácia,Aventura, 2016, 83min.)
Um questionamento que certamente já passou pela sua
cabeça é: o que acontece com os pés de meia que parecem
se perder independente dos nossos cuidados? A resposta
está contida nessa animação protagonizada por pequenas
criaturas invisíveis que aprontam todas enquanto
devoram essas peças de roupa que nós temos tanta
facilidade em perder.

16/01 às 19h | Jardim | Retirada de ingresso com 30 minutos de antecedência | Gratuito

TEATRO | OFICINA MÁQUINA DE OBJETOS, TAINAH DADDA E THAIS
FERNANDES (RS)
Voltada para crianças de 06 a 11 anos, junto de seus pais ou responsáveis, a o cina
Máquina de Objetos tem por objetivo incentivar a imaginação e os processos criativos, bem
como promover a desinibição, a comunicação e a expressão corporal no intuito de resgatar
a tradição oral de contação de histórias na rotina infantil.

17 e 18/01 das 15h às 17h | Banco de textos | Inscrição antecipada | Pago |20 vagas (10
ciranças e 10 pais) | 06 a 11 anos

BIBLIOTECA | MÁSCARA AFRICANA
Para os africanos, a máscara representava um disfarce
místico com o qual poderiam absorver forças mágicas dos
espíritos e assim utilizá-las em benefício da comunidade:
na cura de doentes, cerimônias de iniciação, casamentos e
nascimentos. Utilizaremos o livro “Histórias africanas
para contar e recontar” – de Rogério Andrade Barbosa

17/01 das 14h às 17h | Biblioteca Infantil | inscrição realizada na hora | Pago | 15 vagas |
07 a 12 anos

LITERATURA | INTERVENÇÃO: DEIXE-ME DESENHAR SUA HISTÓRIA,
COM CIA ARTE NEGUS (SP)
Dois artistas, duas cadeiras e um cavalete. Um dos artistas aborda alguém do público,
querendo conversar, bater um papo, escutar algo que a pessoa queira contar. Você aceita?
Caso aceite, relaxe e conte uma história qualquer, um fato vivido, um sonho imaginado,
um medo adormecido. Enquanto você conta, o segundo artista pegará lápis e pincéis e lhe
fará um presente, uma interpretação de sua história, um painel lustrado daquilo que foi
contado.

17/01 às 15h | Entrada do Sesc Arsenal | Gratuito | 50 vagas | Livre

LITERATURA | NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS: HISTORIETAS E
ASSOMBRETAS, COM CIA ARTE NEGUS (SP)
O susto e a atração pelo desconhecido são o que move
essa sessão de narração de histórias. Sabe aquela sensação
de querer superar temores? De tentar veri car até onde
sua coragem realmente vai? De não querer se assustar
mas, mesmo assim, pedir para o avó ou avô contar aquele
causo assombrado? É pautada nessas sensações que
surgiu a vontade de elaborar uma apresentação que
intenta provocar o multifacetado assombro.

17/01 às 18h | Biblioteca | inscrição realizada na hora | Pago | 50 vagas | Livre
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DANÇA | PERFORMANCE DE TAIKO, COM GRUPO HANABI WADAIKO
Hanabi Wadaiko é um grupo de percussionistas de
tambores japoneses pertencente à Associação Cultural
Nipo Brasileira de Cuiabá e Várzea Grande. Iniciou as
atividades em 2007 ,com o objetivo de disseminar e
preservar a cultura japonesa através do Taiko, tambor
japonês conhecido por ser o símbolo da cultura japonesa e
o instrumento mais antigo do Japão. As apresentações de
taikô consistem de muitos componentes, como ritmo
técnico, forma, aderência da baqueta, roupas e instrumentação. Além dos tambores,
muitos grupos usam as vozes e instrumentos de corda ou de sopro como acompanhamento.

17/01 às 19h | Jardim | Gratuito | Livre

BIBLIOTECA - BONECA ABAYOMI
A boneca Abayomi faz parte da herança cultural dos negros valoriza a cultura dos negros
africanos e valoriza a cultura afro-brasileira. A palavra Abayomi, do ioruba, signi ca
aquele que traz felicidade e alegria. Quer dizer encontro precioso: abay = encontro e omi
= precioso. Utilizaremos o livro “Outros contos africanos: para crianças brasileiras”, de
Rogério Andrade Barbosa.

18/01 das 14h às 17h | Biblioteca Infantil | Inscrição realizada na hora | Pago | 15 vagas |
07 a 12 anos

LITERATURA | NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS: SESC ARSENAL UMA
VIAGEM NO TEMPO, CIA ARTE NEGUS (SP)
Narração de histórias que conta todo o percurso histórico do prédio, desde sua fundação,
quando o Brasil ainda era Império Português, até o momento em que houve a reforma que
o lançou enquanto espaço cultural. Para isso haverá uma narração conduzida pela
performance de dois personagens, o Barão do Arsenal e sua Serviçal, ambos são espíritos
viajantes do tempo.

18/01 às 15h | Biblioteca | Inscrição realizada na hora | Pago | 50 vagas | Livre

NUTRIÇÃO | OFICINA PANQUECA DO BEM, COM LOURENE ROSA
Nesta o cina as crianças aprendem a fazer uma panqueca de uma maneira diferente. È
possível sim, fazer uma panqueca rica em ingredientes utilizando a imaginação e as cores
para fazer uma comida gostosa e nutritiva. Comer legumes e verduras ca mais gostoso e
divertido com a panqueca do bem.

18/01 das 16h às 17h e das 17h30 às 18h30 |Oﬁcina de ideias | Inscrição realizada na hora |
Pago | 15 vagas | 04 a 07 anos | Pais e/ou responsáveis devem estar acompanhando

DANÇA | VIVÊNCIA DE DANÇA PARA INFÂNCIA,
COM INSTITUTO FLAUTA MÁGICA

O cina de dança para crianças entre 4 e 7 anos que utiliza
a criatividade e imaginação da criança na primeira
infância como ponto de partida para execução de
exercícios de coordenação motora, exibilidade e
alongamento, força e colocação postural. Para isso o
professor utilizará recursos lúdicos como brinquedos e
objetos do cotidiano das crianças, além de músicas que
estimulam a brincadeira como repertório do grupo
Palavra Cantada, músicas infantis do compositor Vila Lobos, e cantigas de roda de domínio
popular.Uma aula divertida pra movimentar o corpo da criançada nessas férias!

18 a 20/01 das 16h às 17h | Jardim | Gratuito | 04 a 07 anos

ARTES VISUAIS | OFICINA DE PINTURA: OBRAS DE ARTE EM
MOVIMENTO, COM ADRIANO FIGUEIREDO
Imagine uma obra de arte andando pelo Jardim do Sesc Arsenal, essa obra será você após a
o cina. Nessa atividade você conhecerá as principais técnicas de misturas das cores, quais
são cores quentes e frias, e como elas se transformam em arte. A camiseta será base para a
pintura, e cada um pintará também o seu coleguinha de o cina, sendo essa o cina uma
grande festa dos pincéis. Adriano Figueiredo Ferreira, é artista visual e estará conduzindo
essa festa das cores.

18 a 20/01 das 16h às 18h | Ateliê de Artes | Inscrição antecipada | 20 vagas | 04 a 07
anos

LITERATURA | NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS: COISA E TAL, COM CIA ARTE
NEGUS (SP)
Eva Furnari é uma notável inventora de criaturas
imaginárias e brincadeiras de palavras. Uma inventora de
ludicidade! Esse projeto é uma sessão de narração de
histórias que apresenta e brinca com as invenções da
autora, intercalando histórias de seus livros com
brincadeiras de palavras, bem como musicalizando
travalínguas e adivinhações, fornecendo os jogos
imaginários entre os interlocutores de uma sessão de
narração de histórias.

18/01 às 18h | Biblioteca | Inscrição realizada na hora | Pago | 50 vagas | Livre
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RECREAÇÃO | GINCANA DE PARES, COM DUDA DAL BELO
Cada criança acompanhada de seu responsável será uma dupla e juntos um time, com cara
pintada e tudo. A gincana tem várias etapas, e no m contamos os pontos e vemos qual foi
a dupla vencedora, com troféu e tudo.

18/01 às 19h | Jardim | Inscrição realizada na hora | Pago | 30 vagas (15 duplas) | 09 anos
acima

ARTES VISUAIS | OFICINA DE MODELAGEM EM ARGILA: HERÓIS DE
BARRO, COM PATTY WOLF

"Você já pensou que as heroínas e heróis que você compra na loja de brinquedos ou pela
internet, poderiam ser produzidos por você mesmo e de um material que você encontra no
quintal da sua casa?. Sim, você pode imaginar e construir bonecos a partir do barro, e se
aventurar, e dar poderes a eles, nomes, formas e cabelos, cada um do seu próprio jeito,
único, uma obra de arte.
A artista Patty Wolf, irá conduzi-los para soltar a imaginação e modelar seus próprios
heróis.

19 e 20/01 das 13h30 às 15h30 | Ateliê de Artes | Inscrição antecipada | Pago | 20 vagas |
04 a 07 anos

DANÇA | ENCONTRO K-POP DE DANÇA
Trata-se de um evento de produção independente por meio de um Coletivo formado por
grupos de dança. A promoção do encontro entre grupos de K-pop Cover transporta a
cultura popular koreana para a cidade de Cuiabá, buscando colocar a vivência e
experiência de cada participante a disposição para uma troca de muita dança K-pop.

19/01 das 13h30 às 17h | Salão Social | Inscrição antecipada | Pago | 100 vagas | Pago

LITERATURA | NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS: MITOS DO MATO, COM CIA
ARTE NEGUS (SP)
Cada região do país possui seu modo próprio de
interpretar o mundo, e é isso que imprime a magia de
cada parte da sociedade. Essa sessão de histórias
apresenta um pouco da maneira que o Centro Oeste do
Brasil enxerga a realidade, apresentando causos da
cultura popular do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Goiás.

19/01 às 15h | Biblioteca | Inscrição realizada na hora | Pago | 50 vagas | Livre

RECREAÇÃO | AULÃO DE YOGA, COM ADRI BORGES E DELANO
POZZETTI
19/01 das 17h às 18h | Jardim | Gratuito | Adultos e idosos

CINEMA | 31 MINUTOS – O FILME
(Direção: Alvaro Díaz, Pedro Peirano, Brasil/Chile, 2012, 80
min.)
Juanín, produtor de um famoso noticiário é o
último de sua espécie.Ele é raptado pela colecionadora
de animais Cachirula e aprisionado em um castelo
fantástico. A partir daí, a lunática equipe do programa 31
Minutos inicia uma desenfreada busca pelo amigo sem
saber que precisarão enfrentar um verdadeiro exército
para resgatar Juanín.

19/01 às 17h30 | Retirada de ingresso com 30 minutos de antecedência |Livre

LITERATURA | NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS: OUTROS SACIS - HISTÓRIAS
DE DIFERENTES TIPOS DE SACIS, COM CIA ARTE NEGUS (SP)
Você conhece o Saci, certo? Já deve ter ouvido falar, lido
ou, até mesmo, visto ele de carne, gorro e osso. Mas sabia
que há diferentes tipos de saci? O mais famoso é o Pererê,
que tornou-se popular através da obra de Monteiro
Lobato, mas esse mesmo autor havia pesquisado diversas
variações desse ser místico, publicando no livro “SaciPererê: Resultado de um inquérito”. Esta sessão de
narração de histórias quer lhe apresentar diferentes tipos
de saci, topa conhecer?

19/01 às 18h | Biblioteca | Inscrição realizada na hora | Pago | 50 vagas

TEATRO | PRA QUE SERVEM AS COISAS?, CENA EXPANDIDA (RS)
"Menino sofre um pequeno acidente em suas primeiras
tentativas de andar de bicicleta sem rodinhas. Seus pais
entram em uma grande discussão e a mãe decide vender a
bicicleta para uma loja de consertos gerais. Inconsolado, o
garoto visita a loja e descobre que os objetos que esperam
conserto têm vida e, na verdade, não estão estragados –
apenas querem mudar de função. Decidido a reaver sua
amiga de aventuras, ele passa a ajudar os mais variados
objetos a realizarem seus sonhos. Duração: 45 minutos

19/01 às 19h | Teatro | Retirada de ingresso com uma hora de antecedência | Pago | Livre
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DANÇA | SHOWCASE K-POP DANCE
K-pop (abreviação de korean pop), música pop coreana, é um gênero musical originário da
Coreia do Sul que se caracteriza por uma grande variedade de elementos. Nesta noite os
grupos de dança apresentarão uma divesidades de performances. Entre corver e autorais,
as coreogra as misturam hip hop, stilleto, jazz, entre outras danças urbanas, transportando
um pouco da cultura pop asiatica para Cuiabá.

19/01 às 20h | Jardim | Gratuito | Livre

LITERATURA | NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS:
VERSOS PARA PASSARINHOS, COM CIA ARTE NEGUS (SP)
Sejam bem vindos às brincadeiras voltadas para nossas passarinhas e passarinhos, nossos
pequenos seres que saíram do ovo e agora estão conosco nessa bola azul chamada planeta
Terra. Para recebê-los, queremos oferecer alguns momentos brincantes. Criar momentos
brincantes é fundamental para propiciar um amplo acervo de percepções durante a
infância. Quanto maior e rico o contato com sensações (cores, formas, sons, elementos
visuais), ou, dependendo da faixa etária do bebê, com elementos comunicacionais
(relacionar nome de coisas com as coisas em si), maior será a possibilidade de aprendizado.
Não estamos apontando aqui o aprendizado formal, mas sim o aprendizado intuitivo, em
que a mente e corpo se organizam para compreender o mundo que o cerca. Essa atividade
é um convite a aprendermos a conhecer e mostrar o mundo a nossos pequenos.

20/01 às 15h e às 18h | Foyer do teatro | Inscrição realizada na hora | Vagas: 10 bebês e
10 acompanhantes | bebês de 06 a 18 meses

RECREAÇÃO | AULA DE YOGA PAIS E FILHOS, COM ADRI BORGES E
DELANO POZZETTI
Com a intenção de aproximar e trazer para dentro dessa relação outras experiências, é que
pensamos essa atividade. Os professores Adri Borges e Delano Borges Pozzetti misturam
musicoterapia e yoga para criar ambiente perfeito para que haja conexão entre você e sua
criança.

20/01 das 17h às 18h | Jardim | Gratuito | 04 a 07 anos

MÚSICA | SHOW MUSICAL COM TUMBA LA CATUMBA
A banda Tumba La Catumba apresenta um espetáculo
cênico musical voltado ao público infantil que abusa de
vários ritmos musicais, blues, ciranda, marchinhas, rap,
funk, principalmente o rock’n roll, contando também com
canções autorais e novos arranjos para músicas já
conhecidas. Formada por personagens recriados de
monstros clássicos: Lobsbom,Frankistina, Escamoso, Zé
Zumbi, Elvira e Monstralilica. Com isso, desmisti ca o
medo, o terror e dá um caráter lúdico e envolvente, não só para os pequenos, mas para
toda a família

20/01 às 19h | Jardim | Gratuito | Livre
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ARTES VISUAIS
EXPOSIÇÃO METAMORPHOSES, POR REGINA PENA (MT)
A individual da artista está ancorada na Arte
Contemporânea por meio de criação de obras na
plataforma de arte digital, suas obras trazem temáticas
gurativas e abstratas. Temas como mulheres,
relacionamentos, política, rios, metamorfoses e
abstrações com geometrias e balões. Suas imagens propõe
um passeio por elementos da natureza e das relações/interações com as sensações, emoções, relações
entre os humanos e outros seres, a natureza-matéria e um deslocamento do olhar da artista
criando geometrizações.

A partir de 09/02 | Ter. a Sáb. das 14h às 21h / Dom. e Fer. das 15h às 21h | Galeria de
Artes | Gratuito | Agendamentos de grupos: 3616-6903 | Livre

CINEMA

A PASSAGEIRA
(Salvador Del Solar, Argentina, Drama, 2016,
109min) A rotina de um motorista de táxi vira de
cabeça pra baixo quando Celina, uma mulher de seu
passado sombrio, entra, subitamente, em seu carro. Os
dois se conheceram nos anos violentos em que ele foi
soldado do exército peruano.

02 e 10/02 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre

A OVELHA NEGRA
(Grimur Hakonarson, Dinamarca, Drama, 2015,
92min) Após ser derrotado no concurso do melhor
cordeiro, Gummi descon a que o animal vencedor
tenha uma doença contagiosa entre os animais. Quando
a ameaça se con rma, todas as fazendas da redondeza
são obrigadas a matar suas ovelhas. Gummi elabora um
plano para proteger seus animais prediletos.

01, 07 e 23/02 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre

DEMON
(Marcin Wrona, Israel, Terror, 2016, 94min)
Como um presente de casamento, um casal ganha um
pedaço de terra onde constroem uma casa e constituem
uma família. Enquanto preparam o terreno para a
futura casa, coisas estranhas começam a acontecer e a
interferir na vida do casal.

09 e 22/02 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre

EU, DANIEL BLAKE
(Ken Loach, Inglaterra, Drama, 2016, 105min)
Após sofrer um ataque cardíaco, Daniel Blake busca
receber os benefícios concedidos pelo governo,
entretanto ele se depara com a extrema burocracia
instalada pelo sistema. Nesse cenário ele conhece Katie,
a mãe solteira de duas crianças que se mudou
recentemente para a cidade.

03 e 28/02 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre - CINESESC DEBABE: 15/02

TANGO LIVRE
(Frédéric Fonteyne, Bélgica, Drama, 2013, 98min)
Jean-Christophe é guarda penitenciário e se encanta
com uma mulher que conhece na aula semanal de
tango. Eles se reencontram quando ela vai visitar o
marido, preso onde JC trabalha, e o guarda acaba
envolvido na complicada vida amorosa da mulher.

08 e 17/02 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre

TÁXI TEERÃ
(Jafar Panahi, Irã, Drama/Comédia, 2015, 82min)
Neste falso documentário, o diretor instala câmeras
dentro de um táxi e começa a dirigir pelas ruas de
Teerã pegando clientes e conversando com eles ao
longo dos trajetos. Entre os assuntos, humor e drama se
misturam nas discussões sobre a política nacional, os
costumes locais e a liberdade de expressão no cinema.

14 e 24/02 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre
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CAMPO GRANDE
(Sandra Kogut, Brasil, Drama, 2016, 108min)
Certo dia Regina encontra Rayane e Ygor na sua porta.
A garota explica que foram abandonados pela mãe.
Regina pensa em levá-los ao orfanato, mas é convencida a deixá-los passar a noite. Regina tem contato com
um mundo diferente ao ajudá-los a encontrar sua
família.

16 e 21/02 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre

SALA DE VISIONAMENTO
A Sala de Visionamento é destinada a exibição dos lmes
catalogados no acervo do cinema do Sesc Arsenal. A sala
conta com lotação máxima de até duas pessoas.
O espaço também dispõe de acervo bibliográ co
relacionados a produção cinematográ ca, para ns de
leitura e pesquisa.

De terça a Sábado | 14h às 21h | Sala de Visionamento | 3616-6941 | Gratuito de acordo
com o ﬁlme escolhido.

Exibições de obras destinadas ao público infantojuvenil com o intuito de semear a paixão pelo
cinema. Ao término das sessões é distribuída pipoca ao público presente.

O CASTELO NO CÉU
(Hayao Miyazaki, Japão, Animação/Ação, 1989,
124min.) A menina Sheet cai misteriosamente do céu
nos braços de Pazu, um garoto que vive e trabalha em
uma pequena cidade nas montanhas. Este encontro leva
ambos a uma série de aventuras causadas pela
perseguição de piratas do ar e do exército a Sheeta, que
resulta numa busca pela verdadeira identidade desta e
por Laputa, um misterioso castelo no céu.

02, 10 e 23/02 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

HISTORIETAS ASSOMBRADAS
(Victor-Hugo Borges, Brasil, Animação, 2017,
90min.) Pepe vive com a avó, uma bruxa-empresária.
Ao saber que foi adotado, ele parte em uma aventura
para encontrar os pais. O menino atrai a atenção do
vilão Edmundo, que rapta sua avó. Pepe e seus amigos
precisam resgatá-la ao mesmo tempo em que busca
solucionar o mistério do desaparecimento de seus pais.

09 e 17/02 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

O GAROTO FANTASMA
(Jean-Loup Felicioli/Alain Gagnol, França, Aventura,
2015, 80min) Leo tem 11 anos e mora em Nova
Iorque. Ele é um menino fantasma, pode se tornar
invisível e voar através de paredes. Num hospital, ele
conhece Alex, um policial temporariamente preso em
uma cadeira de rodas. Ele foi ferido por um gangster
misterioso que está ameaçando a cidade com um vírus
muito perigoso. Com Leo no ar e Alex no chão, eles
precisarão de muita coragem e sabedoria para salvar Nova Iorque da destruição.

03, 16 e 24/02 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

MÚSICA
SESC PARTITURAS
Biblioteca virtual de música formada exclusivamente por obras de compositores brasileiros
de todas as épocas. O acervo está disponibilizado em um sistema de catalogação e busca
que permite visualização e audição integral de cada obra. O CDM disponibiliza computador para acesso à Biblioteca.

www.sesc.com.br/sescpartituras

CENTRO DE DIFUSÃO MUSICAL
Espaço dedicado ao acesso e a pesquisa em música, tendo como principal objetivo ampliar
o acesso do público as mais diferentes possibilidades de se fazer música. Disponibiliza um
rico acervo de livros, CD’s, DVD’s e Partituras, voltados para pesquisadores, estudantes e
interessados em música.

Das 14h às 21h | Gratuito
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OFICINA DE CANTO CORAL “A VOZ QUE EU DESVENDO”,
COM ESTELA CEREGATTI
Guiada pela força da “Escola do Desvendar da Voz”, criada pela cantora sueca Valborg WSvardstrom, Estela Ceregatti propõe uma o cina de canto-coral que instiga a descoberta
desta voz primordial através da arte do canto. Serão trabalhados exercícios inspirados por
este caminho e um repertório vocal de músicas do mundo em conexão com o tema
“Mulheres”.

12 a 16/02 das 18h30 às 21h30 | Centro de Difusão Musical | Inscrições de 01 a 09/02 na
Central de Atendimento do Arsenal. Público Geral: 02 litros de leite ou R$ 10,00 |
Trabalhador do comércio, bens, serviços e turismo: gratuito | Para estudantes de canto,
cantores, coralistas | 14 anos acima | Necessária experiência prévia em canto coral

MÚSICA | SHOW ESTELA CEREGATTI E PARTICIPANTES DA OFICINA A
VOZ QUE EU DESVENDO
Estela Ceregatti é cantora, compositora e instrumentista
de Cuiabá, Mato Grosso. Vencedora do Prêmio
Pro ssionais da Música (Music Pro Awards - BSB) – 2018,
Categoria Criação – Artista Raiz Regional. Foi também
premiada pelo Prêmio Grão de Música (SP) 2017. Já
dividiu palco com importantes nomes, como: Ivan Lins,
Renato Braz, Simone Guimarães, Gabriel Levy, Áurea
Martins, Paula Santoro e Mphuzi Chauke (África).

17/02 às 20h | Teatro | Retirada de ingresso 01 hora antecedência na Central de
Atendimento | Trabalhador do comércio, bens, serviços e turismo: Gratuito | Público
Geral 01 litro de leite | Livre

RECREAÇÃO
BAILE DE CARNAVAL
Ao som de marchinhas de carnaval um des le de sensações irá passar. Confetes,
serpentinas, fantasias e muita alegria estará no ar. Quem chegou para na passarela
des lar? O CARNAVAL 2019!!! Vai ter para todos os gostos, pois o nosso baile é uma festa
popular.

28/02 às 19h, com Juliane Grisólia e banda de samba | 01/03 às 13h, com banda Márcia e
Júlio Coutinho (especial para grupos de idosos) | 02/03 às 18h, com música, cortejo,
confete e serpentina, com Banda de Carnaval Radiolla. | Obs.: crianças e adolescentes
até 18 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis legais ou acompanhante.

TEATRO
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CURSO DE TEATRO INICIANTE - TURMA II (11 A 14 ANOS)
Realizar iniciação e aperfeiçoamento teatral para o público de 07 a 10 anos, a m de
estimular o desenvolvimento do aluno bem como contribuir com novas perspectivas,
pensamentos e sensibilização para com as artes.

Dependente Comerciário: R$ 32,00 | Usuário: R$ 64,00 | Qua. e Sex. das 19h30 às 21h
Banco de Texto | Inscrição deve ser feito na Central de Atendimentos

CENA EM PAUTA | TRAMANDO ESOPO, COM THEATRO FÚRIA (MT)
“Tramando Esopo” é um espetáculo de narração de histórias para sábios e sabidos a partir
dos 07 anos de idade que utiliza a técnica de manipulação de objetos para dar vida às
fábulas personagens dos contos do lendário Esopo – o escravo sábio. Duração: 40 minutos.

22, 23 e 24/02 às 19h e 21h | Salão Social | Público-Geral: R$ 20,00 | Meia-entrada: R$
10,00 | Comerciário e dependentes: R$ 5,00

NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇAÕ TEATRAL MÓDULO I – TEATRO SEM
PAREDES, COM JEFFERSON JARSEM (MT)
O Núcleo de Experimentação Teatral foi criado para
fortalecer o espaço de investigação teórico-prático em
diversas áreas de conhecimento da criação cênica e
artística, e promover o intercâmbio entre artistas,
estudantes e pesquisadores. Em 2019, o núcleo terá 03
módulos com duração de 03 meses cada módulo.
MÓDULO I – TEATRO SEM PAREDES
Este módulo propõe que o estudo do teatro mais
democrático: o teatro de rua. Em seus encontros os integrantes do núcleo abordarão o
impacto cênico na rua, utilizando dos elementos da dinâmica de tempo e espaço da rua
que podem ser incorporados na cena e na construção de imagens, quais as possibilidades
de relação ator-público na rua e através de jogos de improvisação, ocupação de espaço,
descobrindo as potencialidades do corpo, da voz e da criação para rua.
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BALNEÁRIO
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Horários: Ter. a Sex.: 8h às 17h | Sáb., Dom. e Feriado: 9h às 17h
Valores de entrada por categoria e dia:
Ter. a Dom.: Gratuita (Trabalhador do Comércio/dependente)
Sáb., Dom. e Feriados: R$ 30,00 (Público Geral a partir de 7 anos)
Ter. a Sex: R$ 15,00 (Público Geral a partir de 7 anos)
Para entrar na Unidade Balneário o Público Geral (quem não trabalha no comércio) terá que
apresentar o Cartão Sesc. Para fazer o Cartão na categoria Público Geral, compareça em uma das
Centrais de Atendimento com os seguintes documentos:
- RG e CPF
- Comprovante de Residência
- Comprovante de Renda
- Foto 3x4
- Valor do Cartão Sesc R$ 15,00 (taxa anual)*
* A taxa de confecção da carteira não inclui o valor do day use.
ENTRADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS UNIDADES DE LAZER DO SESC
Menores de 18 anos, só poderão entrar nessas unidades acompanhados dos PAIS ou
RESPONSÁVEL LEGAL. Todos portando documento o cial com foto. (Lei federal 8.069/90, Art.
80 e 149. Portaria 011/2007 Coord/JIA).
Não vendemos e nem entregamos bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. (Lei federal
8.069/90, Art. 243).
*Responsável Legal: pai, mãe, tutor, curador ou guardião.
**Acompanhante: avós, tios, irmão e cunhados desde que maiores de 18 anos.
INFORMAÇÕES: Telefone: 65 3611-0750

ESPORTE NO SESC
Jogos de curta duração realizados com a clientela, em várias modalidades esportivas
(futsal, tênis de mesa, futebol society, natação e outros).

Ter. a Dom. | 09h às 17h | Gratuito | Livre

LAZER NO SESC
Atividades recreativas realizadas com a clientela na piscina, quadra esportiva e sala de
jogos.

Ter. a Dom. | 09h às 17h | Gratuito | Livre

MÚSICA AO VIVO
Traga sua família para curtir uma boa música e uma divertida tarde de lazer com:
27/01 - BANDA TÔ TE QUERENDO
17/02 - BANDA APRONTAÊ

27/01 e 17/02 | 12h às 16h | Inf.: 65 3611-0750

LANCHONETE BALNEÁRIO

As opções de lanches: Bolo de arroz, Chipa Tradicional, Chipa Recheada, Bolo simples,
Salgados assados, Misto quente e Torta salgada. Sua Família pode desfrutar de gostosos
lanches.

Terça a Domingo | Informações: 3611-0750

CALDO DA HORA
Sábado é dia de degustar um delicioso caldo de feijão,
batata ou creme de cenoura na unidade Balneário!
Venham desfrutar do lazer e provar o “Caldo da Hora”.

Sábado | A partir das 14h30 | Gratuito | Informações 3611- 0750
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SESC SAÚDE & RECREAÇÃO
Atividades educativas e recreativas voltadas para a promoção da saúde e lazer, realizadas
com Funcionários de Empresas Comerciais, Grupos Escolares, Instituições Sociais e outros.

Ter. e Qua. | 8h às 11h e 14h às 16h | Agendamento pelo telefone 65 3611-0750 | Livre

SESC NA FEIRA
Atividades de Educação em Saúde, Recreativas e Lúdicas com o público presente. Aferição
de pressão arterial, teste de glicemia capilar, I.M.C, jogos recreativos, orientações e outros.

13 e 20/01 | 10 e 24/02 | Feira Popular do Bairro Osmar Cabral

ENCONTRO COM AS GESTANTES
Visando o bem estar das gestantes, em especial as que realizam pré-natal nos PSF's
próximos da Unidade, realizamos hidroginástica e palestras sobre pré-natal e puerpério:
modi cações siológicas da gestação (1º, 2º e 3º trimestre), nutrição na gestação,
exercícios físicos na gestação, saúde bucal da gestante, importância da realização do prénatal, benefícios do parto normal, cuidados gerais com o recém-nascido, benefícios do
aleitamento materno.

24/01 e 21/02 às 08h | Informações: 65 3611-0750 | Gratuito

OFICINA DE CULINÁRIA: DOCINHOS VERDES
A couve é um alimento rico em vitamina A e Cálcio, mas
na grande maioria das vezes quando é consumida, o seu
talo é descartado, sendo este 43 vezes mais rico em
potássio do que a folha.
Sendo assim, vamos aprender a fazer um docinho que
leva couve (talo e folha) como seu principal ingrediente.

13/01 | 15h15 | Sesc Balneário | Gratuito | Informações: 3611-0750

OFICINA DE CULINÁRIA: BISCOITO DE CASCA DE FRUTAS
O amendoim é rico em nutrientes como zinco, ácidos graxos poli-insaturados (que auxilia
na prevenção de doenças cardiovasculares, diminuindo os níves de colesterol LDL- e
triglicérides). Também contém alto teor de proteínas.
Já a casca da laranja ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, pois é rica em
vitamina A e C, ambas com caráter antioxidante.
A casca do limão por sua vez possui de 5 a 10 vezes mais nutrientes do que o suco de limão.
Entre os nutrientes que se destacam estão: vitamina A e C, cálcio, magnésio e potássio.
Diante dos benefícios desses alimentos iremos fazer deliciosos biscoitos.

27/01 | 15h15 | Sesc Balneário | Gratuito | Informações: 3611-0750

OFICINA DE CULINÁRIA: BOLO DE MAÇÃ COM CASCA
Seja na salada de frutas, in natura, ou assada, a maçã é um
alimento que pode contribuir bastante com a saúde de
quem a consome. A pectina presente na casca ajuda a
reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL). Por conter
antioxidantes ajuda a combater os radicais livres dessa
forma evitando o envelhecimento precoce. Já os
avonoides e os taninos protegem a voz e a garganta.

03/02 | 15h15 | Sesc Balneário | Gratuito | Informações: 3611-0750

OFICINA DE CULINÁRIA: BOLO DE ESPINAFRE
O espinafre é rico em vitamina A, B1, B2, B3, C, K,
potássio, cálcio, fósforo, enxofre, sódio, magnésio, cloro,
silício e ferro. Seu consumo é bené co também por ser
rico em bra dietética, auxiliando na digestão,
prevenindo a prisão de ventre e melhorando os níveis de
açúcar no sangue. Pode ser auxiliar na prevenção de
osteoporose, aterosclerose e hipertensão. O consumo é
auxiliar ainda no combate à pressão alta e na proteção
dos olhos contra a catarata, além de aumentar a
imunidade combatendo a entrada de infecções.

10/02 | 15h15 | Sesc Balneário | Gratuito | Informações: 3611-0750
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PROJETO ÓLEO SOCIAL
Traga seu óleo de cozinha usado em garrafas PET para
unidades do Sesc. Todo o produto é encaminhado a
empresa de reciclagem que paga por meio de doações de
leite ao programa Mesa Brasil. As unidades do Sesc e
parceiros que participam do projeto são: Sesc Balneário,
Sesc Casa do Artesão, Sesc Escola, Sesc Porto, Sesc Mesa
Brasil, Restaurante Sesc Mangaba.

ALUGUEL DE ESPAÇOS DE LAZER
De Ter. a Sex. das 8h às 17h e Sáb., Dom. e Feriados das 09h às 17h | Informações: 3611- 0750
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

COZINHA GOURMET
Trabalhador do Comércio: R$ 205,00 | Público geral: R$ 410,00
ESPAÇO GOURMET 1 - Espaço destinado para o lazer, comemorações e
confraternizações para até 200 pessoas.
Trabalhador do Comércio: R$ 305,00 | Público geral: R$ 610,00

ESPAÇO GOURMET 2 A 7- Uma nova opção para confraternizar com os amigos e
familiares. A cada locação do espaço, o titular tem direito a trazer até nove convidados.
Exclusivo para Trabalhador do Comércio, Bens Serviços e Turismo: R$ 50,00, com
02 jogos de mesas

ALUGUEL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
De Ter. a Sex. das 8h às 17h e Sáb., Dom. e Feriados das 09h às 17h | Informações: 3611- 0750
ALUGUEL

TRAB. DO COMÉRCIO

PÚBLICO GERAL

Quadra Poliesportiva

R$ 40,00

R$ 80,00

Campo de Futebol Society

R$ 35,00

R$ 70,00

Campo de Futebol Oﬁcial

R$ 50,00

R$ 100,00

CASA DO ARTESÃO
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EXPOSIÇÃO ARTEFATOS

Os artefatos são uma mostra da imensa riqueza cultural
indígena, que no Brasil somam quase 900 mil distribuídos
em 254 povos que falam 150 línguas distintas. Venha
conhecer na exposição Artefatos, realizada em parceria
com o Centro Cultural Ikuiapá, peças produzidas pelos
povos Iny (Karajá), Waiwai, Tenetehara (Tembé),
Menkragnotire (Kayapó), Anunsu (Nambikwara),
Ka’apor, Mehin (Krahô), Ikpeng e Boe (Bororo), que
habitam os estados de Mato Grosso, Maranhão, Pará e Tocantins.

Até 05/03 | Seg. a Sex. das 08h30 às 17h15 | Sáb. das 07h45 às 12h45 | Informações e
agendamento escolar: rlerer@sescmt.com.br ou 3611-0506

FEIRA NO QUINTAL DA CASA: COMIDA, ARTE E AFETO
O Sesc Casa do Artesão proporciona agora um lugar
aconchegante que reúne comida, arte e afeto em uma só
noite. O ar mágico que só um quintal cuiabano pode
proporcionar é o ingrediente perfeito para a Feira no
Quintal da Casa.
11/01 | Show com Cristopher Chaves
08/02 | Show com Mariana Borealis e teatro lambe
lambe com Thereza Helena

18h às 22h | Livre | Gratuito

SÁBADOS ORGÂNICOS
Pensando em deixar as suas manhãs de sábado mais
agradáveis, o Sesc Casa do Artesão organiza uma feirinha
de produtos orgânicos com verduras e legumes sem
adubos químicos e sem agrotóxicos, castanhas e farinhas,
produtos sustentáveis, plantas alimentícias e óleos
essenciais.

Sábados | 08h às 11h | Informações: 3611-0500

CONHECENDO O ARTESÃO
O artesanato conta a história de uma região, suas
tradições, cultura e costumes. Através dele a memória
imaterial de um povo é mantida, seu modo de ser, fazer e
viver. E quem melhor do que os próprios artesãos para
contar sobre suas técnicas e trabalhos? Com esse intuito, o
Sesc Casa do Artesão traz aos sábados um artista para
produzir e mostrar seu trabalho ao público. Venha e
conheça um pouco mais do artesanato de Mato Grosso.
05/01 – Daíze Coimbra

12/01 – Cleonice Henrique Medeiros

19/01 – Sidnéia Xavier

26/01 – Roque da Costa

02/02 – Joaquim Ramos

09/02 – Lucileicka David

16/02 – André Toledo

23/02 – Sebastião Ferreira

Sábado | 8h às 12h | Informações: (65) 3611-0506 ou rlerer@sescmt.com.br

PROGRAMA EDUCATIVO
O Programa Educativo do Sesc Casa do Artesão é um
conjunto de ações que visam ao desenvolvimento, difusão
e preservação do conhecimento acerca da cultura matogrossense.
Oferecemos, dentre outras atividades, a visita mediada
aos espaços da Casa, orientada por mediadores, que
resulta em uma vivência quali cada, podendo apresentar
caráter teórico e prático. A visita mediada potencializa o
processo de compreensão e apropriação dos conteúdos artísticos e educativos.

Visitas de Seg. a Sex. das 08h30 às 17h e Sáb. das 08h às 12h |
Informações. e Agend. escolar: (65) 3611-0507 ou aacosta@sescmt.com.br
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OFICINA DE MODELAGEM EM CERÂMICA COM CLEIDE RODRIGUES
(MT)
A comunidade de São Gonçalo Beira Rio é considerada
por muitos o “berço” de Cuiabá, conhecida por sua
culinária, por suas peixarias, pelas festas tradicionais e
pelo seu artesanato ceramista. A comunidade começou a
trabalhar com a cerâmica entre as décadas de 60 e 70,
quando o grupo retirava o barro do próprio rio Cuiabá.
Na o cina, que é parte da programação da unidade pra os
300 anos de Cuiabá. os participantes terão a oportunidade
de aprender sobre modelagem, queima e nalização das peças.

18 a 22/02 | 14h às 17h | Livre | 01 litro de leite UHT para trabalhadores do comércio e
seus de pendentes e 02 litros de leite UHT para demais público. | Pré-inscrições pelo
link: http://bit.ly/mascaras_carnaval_
Informações: 3611-0500

CAFÉ DA MANHÃ NA CASA
Traga a família e venha apreciar os sábados na Casa do
Artesão com um belo café da manhã composto por
diversos quitutes regionais.
Itens: 01 chipa de queijo / 01 chipa de goiabada / 01
bolo de queijo / 01 bolo de arroz / 01 empada e 3
bebidas diferentes entre: café com leite, refresco,
chocolate quente, café e capuccino.
*A cesta não está inclusa no valor e o cliente não poderá trocar os itens.

Sábados | 07h45h às 11h | Valor promocional: R$ 17,00

CAFETERIA
Onde encontrar os deliciosos quitutes cuiabanos?
Venha desfrutar e conhecer a cafeteria do Sesc Casa do
Artesão e saborear os tradicionais bolo de arroz, bolo de
queijo, chipa de queijo, chipa com goiabada, empadas
com recheios regionais, além das bebidas, como café,
cappuccino, chocolate quente e refrescos. Aguardamos
você e sua família.
Con ra também o nosso “Tchá Cô Bolo”: ao adquirir um
dos quitutes o chá e o chocolate quente cam por nossa conta.

Seg. a Sex. 08h30 às 17h / Sáb. 07h45 às 12h | Tchá Cô Bolo Sex 14h às 16h30

JUSCIMEIRA

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE
Quarta a Sexta: 08h às 17h
Sábado, Domingo e Feriado: 09h às 17h
Fone: (66) 3412-1511 - E-mail: juscimeira@sescmt.com.br
End. Rua 07 de Setembro s/n - Zona Rural - Juscimeira - MT

DAY USE

TRAB. DO COMÉRCIO

PÚBLICO GERAL

Day Use Adulto - Semana

Gratuito

R$ 15,00

Day Use Adulto - Fim de Semana

Gratuito

R$ 20,00

Day Use - Semana - Infantil

Gratuito

R$ 10,00

Day Use - Fim de Semana - Infantil

Gratuito

R$ 10,00

Site: www.sescmt.com.br/juscimeira
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PORTO
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APLAUDINDO

Circuito de cunho recreativo que possibilita a vivencia de atividades lúdicas e
psicomotoras, sendo disponibilizadas várias atividades no Sesc Escola.
Traga a sua garra nha!!!

26/01 | 16h | Para crianças de 04 a 14 anos | Inscrições: 1L de leite UHT no local | Vagas
limitadas | Informações:3611-0700

CLUBE DO JOGO
Jogos de mesa e o cina de "Jogos de Todo Mundo", no Jardim do Sesc Porto. O objetivo é
estimular o convívio em grupo e as atividades cerebrais.

21/01 e 04/02 | 16h às 20h30 | Espaço Recreativo | Livre

QUEBRA TORTO - MÓDULO CEREAIS
11/02 - Bolinho de arroz integral assado com farinha de aveia
18/02 - Torta de milho

25/02 - Bolo integral de cereais

Cozinha Experimental Sesc Porto | 14 anos | Inscrições gratuitas | Vagas limitadas

AVALIAÇÃO FíSICO FUNCIONAL
Para alunos matriculados em atividades físicas ofertadas
pelo Sesc Porto, na faixa etária de 16 a 60 anos. Inscrição:
Academia do Sesc Porto Taxa: 1L de leite longa vida A
avaliação permite o diagnostico inicial de
condicionamento físico, composição corporal e
resistência muscular, proporcionando a elaboração do
treinamento de forma mais e caz.

02/02 | 16h | Traga sua garraﬁnha e venha com roupas apropriadas para a atividade
física (tênis, camiseta e shorts. Mulheres com top por baixo da camiseta).

SESC MATERNA
Grupo formado por famílias que buscam informações
sobre os aspectos físicos e emocionais no período
gestacional, parto e pós-parto. Espaço destinado às
pessoas que entendem o nascimento como um evento
familiar emocionante e transformador onde vivências
individuais contribuem para fortalecer o grupo como um
todo.

07 e 21/02 | 18h | Sala Trabalho com Grupos | Gratuito

DESAFIO SESC E CORRIDA FUNCIONAL +14
A equipe deverá trazer três frutas para compor a mesa de reposição energética a ser
ofertada no encerramento do evento como forma de confraternização e 3 L de leite que
será doado pelo Mesa Brasil a uma das Instituições atendidas .
A proposta é realizar exercícios funcionais combinando com a corrida, contra o tempo, que
são movimentos do dia a dia, usando a mente e o corpo. A equipe deverá ser mista e
composta por 3 atletas. Uma equipe de cada vez fará o percurso. As três primeiras equipes
serão premiadas com medalhas e a equipe melhor colocada será premiada com
troféu.Traga a sua garra nha!!!

09/02 | 17h | Trabalhadores do Comercio, dependentes e publico em geral.

MESTRE CUCA
Receita: Cookies de abobrinha com chocolate
Faixa Etária: 06 a 12 anos
Traga sua garra nha

14/02 às 15h | Cozinha experimental | 1L de leite na
recepção do Sesc Porto - Vagas limitadas

HIDROFEST
Aulão temático diferenciado pela sua duração (90 minutos), onde os instrutores realizarão
uma aula em forma de circuito animada com muita alegria e diversão. Será necessário traje
de banho adequado para a prática. (Maiô, sunga e touca). Traga sua garra nha!!

16/02 | 17h | Alunos da Hidroginástica e convidados acima de 14 anos
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SESC NA FEIRA
Atividade destinada ao público presente, onde além um saboroso caldo, o Sesc oferece
gratuitamente os serviços de: Aferição de Pressão Arterial, Orientações visando à
promoção de saúde e IMC, O cinas e Jogos Recreativos.

17/02 das 08h às 11h

OFICINANDO
As crianças aprenderão a fazer brinquedos e utensílios com materiais reaproveitáveis.
Inscrições gratuitas, na recepção do Sesc Porto. VAGAS LIMITADAS!

21 e 22/02 das 15h às 16h30 | 05 a 12 anos | Traga sua garraﬁnha

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS
Receita: Bolo de casca de abóbora com cobertura de chocolate
Inscrições gratuitas na recepção do Sesc Porto. Vagas limitadas.

21 /02 às 15h | Cozinha experimental | Traga sua garraﬁnha

BAZAR COM BINGO E SARAU RECREATIVO - TEMA: OCEANIA
O já tradicional Bazar acontecerá em dois dias, traga o seu alimento não perecível e troque
por produtos (Os alimentos arrecadados serão revertidos para o programa Mesa Brasil). No
sábado, teremos também bingo (cartela 1L de leite), poesias, danças, degustação da
culinária e curiosidades sobre o encantador continente.

22/02 das 12h às 18h e 23/02 das 16h às 19h

APRENDENDO A VIVER SAUDÁVEL
Palestras e exposição monitorada com temas variados de saúde: Hipertensão, Diabetes,
Saúde Bucal, Higiene Pessoal, Hepatites Virais, IST´s, visando à promoção e prevenção em
saúde, melhorando a qualidade de vida do indivíduo. Informações: 3616-0702.

TRABALHO SOCIAL COM IDOSOS
Grupo formado por pessoas com 60 anos ou mais que buscam melhorar a sua qualidade de
vida, resgatando o convívio, a participação e o exercício da cidadania, por meio de práticas
socioeducativas desenvolvidas no grupo.
Grupo de convivência de segunda a sexta, das 13h30 as 15h.

ODONTOLOGIA
Exclusivo para Trabalhadores do Comércio e seus
dependentes.
Ÿ
Ÿ

Unidade Sesc Porto: Segunda a sexta-feira | 8h às
22h - Informações (65) 3611-0705
Unidade Sesc Galdino: Segunda a sexta-feira |
07h30 às 18h - Informações (65) 3313-8900
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ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

14 anos acima

2ª, 4ª e 6ª

18h

R$ 58,00

R$ 110,00

14 anos acima

3ª e 5ª

06h e 19h

R$ 46,00

R$ 90,00

14 anos acima

2ª, 4ª e 6ª

06h*, 09h, 10h,
15h, 18h* e 20h*

R$ 62,00

R$ 170,00

14 anos acima

3ª e 5ª

09h, 12h*, 15h,
18h* e 19h*

R$ 46,00

R$ 125,00

2ª, 4ª e 6ª

07h

R$ 45,00

R$ 118,00

2ª, 4ª e 6ª

08h, 09h e 14h

R$ 46,00

R$122,00

3ª e 5ª

09h

R$ 41,00

R$ 96,00

2ª, 4ª e 6ª

18h e 19h

R$ 46,00

R$ 122,00

3ª e 5ª

19h

R$ 41,00

R$ 96,00

3ª e 5ª

12h

R$ 41,00

R$ 96,00

2ª e 6ª

17h e 20h

R$ 46,00

R$ 122,00

3ª e 5ª

17h

R$ 31,00

R$ 90,00

2ª, 4ª e 6ª

12h*

R$ 70,00

3ª e 5ª

10h* e 20h*

R$ 50,00

2ª, 4 ª e 6ª

10h*

R$ 70,00

3ª e 5ª

14h*

R$ 50,00

BIKE

HIDROGINÁSTICA

MIX DE GINÁSTICA

14 anos acima
GINÁSTICA ADAPTADA

45 anos acima
GINÁSTICA AERÓBICA

14 anos acima
GINÁSTICA FUNCIONAL

14 anos acima
GINÁSTICA ZUMBA

14 anos acima
MAT PILATES

14 anos acima
MAT PILATES

50 anos acima

* Horários exclusivos para Trabalhadores do Comércio e seus Dependentes
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FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL
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MUSCULAÇÃO

2ª, 4ª e 6ª

05h30, 11h, 16h e
19h

R$ 41,00

R$ 135,00

3ª e 5ª

16h e 19h

R$ 41,00

R$ 104,00

2ª e 6ª

09h e 10h

R$ 52,00

R$ 135,00

3ª e 5ª

09h, 10h e 15h

R$ 41,00

R$ 104,00

45 anos acima

3ª e 5ª

08h

R$ 21,00

R$ 40,00

07 a 10 anos

2ª, 4ª e 6ª

19h

R$ 23,00

R$ 46,00

11 a 14 anos

3ª e 5ª

19h

R$ 21,00

R$ 40,00

2ª e 6ª

08h e 17h

R$ 51,00

R$ 87,00

3ª e 5ª

08h, 10h e 16h

R$ 50,00

R$ 84,00

2ª, 4ª e 6ª

08h e 14h

R$ 62,00

R$ 140,00

3ª e 5ª

08h, 10h, 14h,
16h e 17h

R$ 52,00

R$ 90,00

2ª, 4ª e 6ª

16h e 17h

R$ 62,00

R$ 140,00

07h*, 12h, 13h
19h*

R$ 62,00

R$ 140,00

2ª, 4ª e 6ª

3ª e 5ª

06h*, 07h*, 13h
e 20h*

R$ 52,00

R$ 90,00

2ª e 6ª

18h

R$ 21,00

R$ 37,00

3ª e 5ª

18h

R$ 21,00

R$ 37,00

14 anos acima

MUSCULAÇÃO IDOSOS

50 anos acima
MIX DE ESPORTES

ADAPTAÇÃO AO MEIO LIQUIDO C/ TUTOR

02 a 05 anos

06 a 12 anos

10 anos acima

13 anos acima

APLAUDI

04 a 06 anos

* Horários exclusivos para Trabalhadores do Comércio e seus Dependentes

NATAÇÃO

RONDONÓPOLIS
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ESTAÇÃO DE EXPERIMENTAÇÃO PLÁSTICA
Experimentações rápidas de técnicas e manualidades artísticas através das Artes Plásticas,
além de contato sensório visual e tátil, tornando o espaço acessível também a pessoas com
de ciência visual.

15 a 19/01 das 16h às 19h | Quiosque

TV SESC
Espaço de registro e experimentação audiovisual, com objetivo de conhecer a clientela.
Filmagem e entrevistas curtas com o público que participará do evento.

15 a 19/01 das 16h às 18h | Quiosque

ESPAÇO PARA BEBÊS
O Espaço dos bebês é conta com brinquedos e brincadeiras que visem despertar os sentidos
táteis, com tapetes de texturas e visual, com cores vibrantes e atrativas.

15 a 19/01 das 16h às 19h | Deck da piscina

INTERVENÇÃO DE LEITURA E LITERATURA
O objetivo dessa estação é promover a leitura para todos e tem como proposta respeitar
cada tipo de leitor seja por faixa etária ou preferências literárias.

15 a 19/01 das 16h às 19h | Deck da piscina

JOGOS GIGANTES
Serão expostos no solo da concha acústica, jogos gigantes de jogo da velha, dama,
tabuleiros para que os visitantes possam desenvolver atividades coletivamente.

15 a 19/01 das 16h às 19h | Concha acústica

ATIVIDADES ESPORTIVAS
Atividades esportivas coletivas. No primeiro dia acontece a modalidade de basquete, como
espaço de interação social, respeito e habilidade motora.

15 a 19/01 das 16h às 19h | Quadra da Escola

ESTAÇÃO CULINÁRIA
Espaço para incentivo à prática culinária e a criatividade gastronômica. O cina de xícara
comestível.

15 e 17/01 das 16h às 19h | Cantina

ATIVIDADES AQUÁTICAS
Brincadeiras lúdicas dirigidas nas piscinas, com objetivo de interação social, equilíbrio,
força e resistência física.

15 e 18/01 das 16h às 19h | Piscina grande e pequena

OFICINA QUAL A COR DA SUA PELE?
Espaço de re exão e diálogo sobre a própria cor e ancestralidade explorando a variedade
de tons através da tinta, enquanto é discutida a diversidade.

15/01 das 16h às 19h | Foyer do Espaço Cultural

FILME: A RAPOSA MÁ
Um grupo de agitados animais está em crise de identidade. O campo nunca esteve tão
distante da paz e da tranquilidade que todos almejam quando vão tirar férias por lá.

15/01 às 19h | Teatro

CONSTRUINDO BRINQUEDOS SUSTENTÁVEIS
O cina de construção de brinquedos reutilizando materiais recicláveis.

16/01 das 16h às 19h | Cantina
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CIRCUITO DE BRINCADEIRAS MOTORAS
Circuito motor que contempla habilidades de equilíbrio, velocidade, agilidade e
coordenação através de saltos, arremessos, cambalhotas, traves, desvios e estrelinhas.

16/01 das 16h às 19h | Campo de futebol

ATIVIDADES ESPORTIVAS
Atividades esportivas coletivas. A modalidade de vôlei será ofertada como forma de
interação social, respeito e habilidade motora.

16/01 das 16h às 19h | Quadra da escola

OFICINA A ARTE DE PINTAR COM OS DEDOS
Técnica identitária da artista Tânia Pardo, de pintura em acrílico com os dedos das mãos e
pinceis de borracha, estimulando os inscritos a experimentações e experiências artísticas.

23/01 das 16h às 19h | Foyer do Espaço Cultural

OFICINA DE CINEMA
Você conhece o passado do cinema? Nessa o cina, os participantes vão descobrir um
pouquinho da história da sétima arte através de brinquedos que ajudaram a criá-la.

16/01 das 16h às 19h | Sala de dança

FILME: O GALO DE SÃO VICTOR
O galo Corococó é o responsável por despertar toda a vila bem cedo, em todos os dias da
semana. Quando alguns moradores decidem expulsá-lo para que possam dormir por mais
tempo, as coisas rapidamente mudam e perdem o controle. Agora, ao perceber o quanto
necessitam dele, os moradores partem em sua busca para trazê-lo de volta.

16/01 às 19h | Teatro

JOGOS TEATRAIS PARA A FAMÍLIA
Espaço para brincadeiras e jogos teatrais para a família, através das teorias de Viola Spolin.

17/01 das 16h às 19h | Sala de dança

VIVÊNCIA EM SLACKLINE
Brincadeiras de slackline desenvolvidas através de uma faixa amarrada entre duas bases
verticais xas.

17/01 das 16h às 19h | Campo de futebol

OFICINA DE GRAVURA EM XILO
Xilogravura é uma arte plástica milenar, e foi uma das primeiras formas de reprodução de
imagens em série. Nessa o cina, os participantes vão passar por uma vivência e aprender
técnicas simples com materiais do dia a dia.

17/01 das 16h às 19h | Foyer

FILME: O SERVIÇO DE ENTREGAS DA KIKI
Kiki é uma jovem bruxa que acabou de completar 13 anos e tem que seguir a tradição de
sair de casa por um ano para aprender a viver por conta própria. Ela se muda para a cidade
de Korico, junto com Jiji, seu gato falante. Lá ela aprende a seguir em frente com sua vida,
apesar de todas as di culdades que possam surgir.

17/01 às 19h | Teatro

OFICINA DE SLIME
Os participantes vão criar slimes coloridos, trabalhando conceitos de medidas, textura,
entre outras coisas. O slime é uma brincadeira de confecção de uma liga, com a composição de cola branca, borato de sódio e água, que tem a nalidade de produzir algumas
esculturas ou apenas brincar com a textura, que é gelatinosa e mole.

17/01 das 16h às 19h | Campo de futebol

JOGOS DE SALÃO
Com a proposta de recreação através dos jogos de salão, serão ofertados jogos para público
de todas as idades com objetivo de socialização e desenvolvimento cognitivo.

18/01 das 16h às 19h | Foyer do Espaço Cultural

SHOW BATUKAÇÃO, COM WANAMUSIKI
Wanamusiki é um grupo de músicos matogrossenses que apresentam nesta proposta um
show totalmente interativo, através da peculiar sonoridade da percussão corporal, onde
através dos sons do corpo, o grupo propõe um repertório totalmente ampliado com a
junção entre a música oral, o ritmo e as sonoridades corporais.

18/01 às 19h | Teatro

BRINCADEIRAS DE RUA
Espaço para crianças e pais se conectarem com o passado através de brincadeiras de
cantigas de roda, estafetas, corridas do saco, dentre outras, provocando um encontro
intergeracional.

19/01 das 16h às 19h | Concha Acústica
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OFICINA DE CONFECÇÃO DE PIPA
Se você gosta de brincar de pipa, nessa o cina você vai aprender a montar uma completa
junto com sua família e seus amigos!

19/01 das 16h às 19h | Frente da Academia

BRINCADEIRAS COM ÁGUA
O campo vai car ainda mais divertido com brincadeiras com água, como estafetas e
escorrega sabão.

19/01 das 16h às 19h | Campo de Futebol

BRINCADEIRAS CIRCENSES
Piruetas, acrobacias e brincadeiras entre pais e lhos, vivenciando a experiência do circo.

19/01 das 16h às 19h | Quadra da escola

ATIVIDADE SURPRESA
Encerrando a semana teremos uma atividade surpresa lúdica e divertida para família.

19/01 às 19h | Concha Acústica

CINEMA

PUAJ!
(Fiddlesticks. Direção: Veit Helmer, Dublado,
Alemanha, 82 min)
Bellerville é um povoado tranquilo na Europa, um lugar
tão comum que se transformou em uma amostra perfeita
para realizar estudos de mercado. Para isso, os idosos são
internados em asilos a m de manter baixo índice de
idade média de seus habitantes. Mas as crianças se negam
a serem cobaias e decidem agir: se rebelam contra seus
pais porque não suportam a comida que a fábrica de alimentos instalada na cidade quer
que eles consumam.

16 e 30/01 | 17h30 | Teatro | Livre

WIKIE E O TESOURO DOS DEUSES
(Wickie auf großer Fahrt. Direção: Christian Ditter,
Alemanha, 2011, 96 min) Quando o pai de Vickie é
sequestrado por Sven "o Terrível", Vicky se vê obrigado a
assumir o poder em sua aldeia. Em suas mãos, está o
destino de todos, e vai liderar seus homens para resgatar
seu pai e demonstrar suas ideias geniais. Onde enfrentará
mares tempestuosos, praias tropicais e vários perigos, e
terá que defender o lendário Tesouro dos Deuses.

19/01 | 17h30 | Teatro | Livre

HISTORIETAS ASSOMBRADAS
(Victor-Hugo Borges, Brasil, Animação, 2017, 90min.)
Pepe vive com a avó, uma bruxa-empresária. Ao saber
que foi adotado, ele parte em uma aventura para
encontrar os pais. O menino atrai a atenção do vilão
Edmundo, que rapta sua avó. Pepe e seus amigos
precisam resgatá-la ao mesmo tempo em que busca
solucionar o mistério do desaparecimento de seus pais.

06 e 16/02 | 17h30 | Teatro | Livre

O CASTELO NO CÉU
(Hayao Miyazaki, Japão, Animação/Ação, 1989,
124min.) A menina Sheet cai misteriosamente do céu nos
braços de Pazu, um garoto que vive e trabalha em uma
pequena cidade nas montanhas. Este encontro leva a uma
série de aventuras causadas pela perseguição de piratas
do ar e do exército a Sheeta, e por Laputa, um misterioso
castelo no céu.

09, 13 e 23/02 | 17h30 | Teatro | Livre

O DIÁRIO DE TATI
(Mauro Farias, Brasil, Comédia, 2012, 90 min) A
adolescente Tati conta, de forma divertida, todos os
problemas de sua juventude ao seu diário. Desde car em
recuperação em matemática até os esforços para
conseguir sgar Zeca, sua paixão atual.

09, 13 e 23/02 | 17h30 | Teatro | 10 anos
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COM AMOR, VAN GOGH
(Loving Vincent. Direção: Dorota Kobiela, Hugh Welchman,
Reino Unido/Polônia, 2017, 95 min)
Um ano após o suicídio de Vincent Van Gogh, Armand
Roulin encontra uma carta por ele enviada ao irmão
Theo, que jamais chegou ao seu destino. Após conversar
com o pai, carteiro que era amigo pessoal de Van Gogh,
Armand é incentivado a entregar ele mesmo a correspondência. Desta forma, ele parte para a cidade francesa de
Arles na esperança de encontrar algum contato com a família do pintor falecido.

15 e 31/01 | 19h30 | Teatro | 12 anos

TUDO POR AMOR AO CINEMA
(Aurélio Michiles, Brasil, Documentário, 2014, 98min)
O documentário retrata a vida de Cosme Alvez Netto,
uma das mais importantes guras do cinema brasileiro,
responsável pelo conservação e recuperação de diversas
obras nacionais. Também foi curador da Cinemateca do
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro por mais de
duas décadas. E, por tudo isso, foi preso e torturado
durante a Ditadura Militar.

17 e 29/01 | 19h30 | Teatro | 12 anos

EU, DANIEL BLAKE
(Ken Loach, Inglaterra, Drama, 2016, 105min)
Após sofrer um ataque cardíaco, Daniel Blake busca
receber os benefícios concedidos pelo governo,
entretanto ele se depara com a extrema burocracia
instalada pelo sistema. Nesse cenário ele conhece Katie,
a mãe solteira de duas crianças que se mudou
recentemente para a cidade.

05 e 21/02 | 19h30 | Teatro | 12 anos

A OVELHA NEGRA
(Grimur Hakonarson, Dinamarca, Drama, 2015,
92min) Após ser derrotado no concurso do melhor
cordeiro, Gummi descon a que o animal vencedor
tenha uma doença contagiosa entre os animais. Quando
a ameaça se con rma, todas as fazendas da redondeza
são obrigadas a matar suas ovelhas. Gummi elabora um
plano para proteger seus animais prediletos.

07 e 19/02 | 19h30 | Teatro

DEMON
(Marcin Wrona, Israel, Terror, 2016, 94min)
Como um presente de casamento, um casal ganha um
pedaço de terra onde constroem uma casa e constituem
uma família. Enquanto preparam o terreno para a
futura casa, coisas estranhas começam a acontecer e a
interferir na vida do casal.

12 e 28/02 | 19h30 | Teatro

TANGO LIVRE
(Frédéric Fonteyne, Bélgica, Drama, 2013, 98min)
Jean-Christophe é guarda penitenciário e se encanta
com uma mulher que conhece na aula semanal de
tango. Eles se reencontram quando ela vai visitar o
marido, preso onde JC trabalha, e o guarda acaba
envolvido na complicada vida amorosa da mulher.

14 e 26/02 | 19h30 | Teatro
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NUCLEO DE PESQUISA E MEMÓRIA EM ARTES CÊNICAS
Vivência em Danças Urbanas para crianças e adolescentes - com Escola de Dança e
Arte Alessandra Carvalho
O espaço de vivência em danças urbanas vai acontecer durante três sábados do mês de
fevereiro no Sesc, priorizando o público de 07 a 15 anos. Em cada sábado, os participantes
vão entrar em contato com uma modalidade e perspectiva histórica da dança de rua. Com
uma metodologia lúdica e colaborativa, a o cina procura contar um pouco dessas danças,
e estimular nas crianças a paixão pelas artes cênicas.

02, 09 e 16/02 | 15h30 às 17h30 | Sala de dança | Insc.: 1 litro de leite

RECREAÇÃO
BANHOS DE PISCINA
Sábados: Banhos de piscina a partir das 14h;
Domingos e feriados: banhos de piscina, atividades recreativas e esportivas a partir das 9h.
Disponibilizamos quiosques com churrasqueiras.

Day use: gratuito para Comerciários com Cartão Sesc e R$ 15,00 para Usuários
Menores de idade devem estar acompanhados do responsável, ambos com documentos
de identiﬁcação.

RECREANDO NO SESC
Ação que objetiva estimular o desenvolvimento psicomotor da criança e incentivar a
prática do movimento por meio de atividades lúdicas e experiências com jogos, brincadeiras, músicas, danças, recreação aquática e muito mais.

Ter. e Sex | 17h50 às 18h | 09 a 11 anos
Qua Sext . | 17h50 h às 18h | 05 a 08 anos
Insc. e inf.: (66) 3411-1450

CURSOS
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Inscrições cursos de Música e Artes Visuais
Trab de comércio, turismo, bens e serviços: 05 e 06/02
Comerciários novos: 07/02
Usuários: 08/02
Geral: A partir de 10/02
Inscrições cursos de Dança
Trab de comércio, turismo, bens e serviços: 19 e 20/02
Comerciários novos: 21/02
Usuários: 22/02
Geral: A partir de 23/02
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

2ª e 4ª

17h30

R$ 44,00

R$ 90,00

2ª e 4ª

09h

R$ 19,00

R$ 32,00

2ª e 4ª

13h30

R$ 44,00

R$ 90,00

09 a 13 anos

3ª

17h30

R$ 20,00

R$ 80,00

14 anos acima

5ª

18h30

R$ 20,00

R$ 80,00

Sáb

14h

Gratuito

Gratuito

06 a 12 anos

Sáb

13h - 17h

Gratuito

Gratuito

13 a 59 anos

Sáb

15h - 16h

Gratuito

Gratuito

07 a 11 anos

Sáb

15h

Gratuito

Gratuito

12 a 59 anos

Sáb

13h

Gratuito

Gratuito

BALLET INFANTIL

06 a 09 anos
DANÇA PARA INFÂNCIA

04 a 06 anos
DANÇAS URBANAS

09 a 13 anos
DESENHO E PINTURA

VIOLA DE ARCO (ORQUESTRA)

13 a 59 anos
VIOLINO

VIOLONCELO

Os interessados nos cursos gratuitos deverão realizar cadastro de comerciário ou usuário
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CURSO

FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIO

VALOR

Dança

14 anos acima

2ª e 4ª

18h30

PCG

Desenho e Pintura

07 a 14 anos

3ª

09h

PCG

Desenho e Pintura

07 a 14 anos

3ª

13h30

PCG

Flauta Doce

07 a 17 anos

2ª e 4ª

09h

PCG

Flauta Doce

07 a 17 anos

2ª e 4ª

15h30

PCG

Violão

07 a 10 anos

3ª e 5ª

09h

PCG

Violão

07 a 10 anos

3ª e 5ª

16h

PCG

Violão

11 a 59 anos

3ª e 5ª

17h15

PCG

Inscrições PCG - de 08/01 a 16/02/2018 - O candidato à vaga dos cursos PCG, deverão
apresentar cópia dos seguintes documentos: CPF ou CN (canditato e responsável),
Comprovante de endereço, Atestado de Escolaridade e Comprovante de renda familiar de
até 3 salários mínimos nacional. Para mais informações 66-3411-1491/1450 - Início das
aulas: 01 de março. Todas as informações pertinentes ao processo de seleção está
disponível no edital PCG no site do www.sescmt.com.br

FAÇA SEU CARTÃO SESC

1 - CONDIÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO:
1.1 - DA EMPRESA: A empresa deve estar enquadrada no Plano Sindical da CNC ou vinculada à CNTC ou
ser contribuinte do Sesc e apresentar:
Ÿ Cópia da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS - GRF) com comprovante de pagamento;
Ÿ Cópia da GPS (Guia de Recolhimento do INSS) com comprovante de pagamento.
1.2 - DO(A) EMPREGADO(A):
O (A) empregado(a) deve ter registro de trabalho em uma empresa que atende o item anterior e
apresentar:
Ÿ CTPS, CPF, documento de identi cação, comprovante de residência, foto atual;
Ÿ Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo: comprovante de rendimento atualizado;
Ÿ Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Aposentado: comprovante de rendimento do
INSS atualizado;
Ÿ Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Desempregado: estar há, no máximo, 01 ano
desempregado;
Ÿ Estagiário do Sesc, do Senac e de empresa enquadrada no plano sindical da CNC: Cópia do termo de
compromisso ou carteira de trabalho.
1.3 - DO DEPENDENTE DO TRABALHADOR DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO:
O(A) dependente deve ter vínculo com o(a) titular de: avô, avó, pai, mãe, padrasto, madrasta, cônjuge ou
companheiro de união estável de qualquer gênero, lho(a), enteado(a), neto(a) ou pessoa sob guarda e
apresentar:
Ÿ CPF (conforme legislação vigente), documento de identi cação, foto atual;
Ÿ Cônjuge ou companheiro de união estável de qualquer gênero: certidão de casamento civil ou religioso;
ou declaração de união estável de qualquer gênero assinada por duas testemunhas com reconhecimento em cartório; ou escritura de união estável; ou instrumento público de sociedade de fato;
Ÿ Filho(a), neto (a), enteado(a), pessoa sob guarda do titular: ter até 21 anos;
Ÿ Neto(a): documento que comprove o parentesco com o titular;
Ÿ Enteado(a): certidão de casamento; ou declaração de união afetiva assinada por duas testemunhas com
reconhecimento em cartório; ou escritura de união estável; ou instrumento público de sociedade de
fato do responsável com o titular;
Ÿ Pessoa sob guarda do titular, de nitiva ou provisória: documento emitido pelo Juizado da Infância e
Juventude, comprovante de residência, foto recente;
Ÿ Em caso de lho(a), neto(a), enteado(a) ou pessoa sob guarda do titular, acima de 21 e até 24 anos:
comprovação da condição de estudante;
Ÿ Em caso de dependente de titular falecido: atestado de óbito e última CTPS do falecido, comprovante
de rendimento do dependente (INSS/ Pensão).
1.4 - DO PÚBLICO EM GERAL:
Para todos que não se enquadrarem nas categorias "Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo" ou "Dependente", podem ser habilitados como "Público em Geral" e apresentar:
Ÿ Documento de identidade, CPF (conforme legislação vigente) e foto recente.
2 - CUSTOS PARA HABILITAÇÃO:
Ÿ 2.1 - Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ou Dependente: Gratuito;
Ÿ 2.2 - Público em Geral: R$ 15,00.

UNIDADES DO SESC
Centrais de Atendimento em Cuiabá:
Arsenal: 65 3611-0550 | Galdino: 65 3313-8901 | Porto: 65 3611-0710
Central de Atendimento em Rondonópolis: 66 3411-1450

Cuiabá

Sesc Barão de Melgaço

Ÿ Sesc Administração Regional
Rua São Joaquim, 399, Centro-Sul
65 3616-7900

Ÿ Rua Lourenço da Silva Taques,
Vila Recreio
65 3331-1478

Ÿ Sesc Arsenal
Rua 13 de Junho, s/n, Centro Sul
65 3616-6901

Sesc Juscimeira

Ÿ Sesc Balneário
Av. Dr. Meirelles, s/n, S. J. del Rei
65 3611-0750

Sesc Casa do Artesão
Av. Tenente Cel. Duarte, 2140, Centro
Sul - 65 3611-0500
Ÿ

Sesc Escola Cuiabá
Rua Cônego Pereira Mendes, 228,
Dom Aquino
65 3611-2300
Ÿ

Sesc Galdino
Rua Galdino Pimentel, 174, Calçadão Centro
65 3313-8900
Ÿ

Sesc Porto
Rua São Joaquim, 399, Centro-Sul
65 3611-0700
Ÿ

Ÿ Mesa Brasil Sesc
Av. Ten. Cel. Duarte, 2140, Centro-Sul
65 3675-3028
Ÿ Restaurante Sesc Mangaba
Rua 13 de Junho, 315-A, Centro-Norte
65 3623-9561 / 3624-7151

www.sescmt.com.br

Ÿ Rua 07 de Setembro, s/n, Zona Rural
66 3412-1511

Sesc Ler Alta Floresta
Ÿ Rua C, s/n, Setor C
66 3521-7211

Sesc Ler Cáceres

Ÿ Rua do Membeca, s/n, quadra 3, COC
65 3223-6607

Sesc Ler Poxoréu
Ÿ Rua Graciliano Ramos, s/n,
Jardim Tropical
66 3436-2301

Sesc Rondonópolis
Ÿ Residencial Colina Verde,
Sagrada Família
66 3411-1450

