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ARSENAL
ARTES VISUAIS
EXPOSIÇÃO O GRANDE VELEIRO, DE BISPO DO ROSÁRIO

L

“O Grande Veleiro” apresenta a vida e obra de Arthur
Bispo do Rosário, que levou ao debate os limites entre a
insanidade e a arte. O universo de Bispo é vivenciado em
uma exposição educativa, lúdica e interativa.

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

EXPOSIÇÃO ARQUEOLOGIA DOS MEUS MARES,
DE VITÓRIA BASAIA (MT)

L

“Arqueologia dos Meus Mares” é a exposição convidada a
estabelecer um dialogo com o “Grande Veleiro”. Basaia
apresenta uma grande instalação que questiona, encanta
e dialoga com o inconsciente humano.

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

ATELIÊ ABERTO DE XILOGRAVURA

16

O ateliê propõe a prática de xilogravura para pessoas a
partir dos 16 anos. As técnicas são compartilhadas pelo
grupo de estudo.
“Xilogravura signi ca gravura em madeira. É uma antiga
técnica, de origem chinesa, em que o artista utiliza um
pedaço de madeira para entalhar um desenho, deixando
em relevo a parte que pretende fazer a reprodução. Em
seguida, utiliza tinta para pintar a parte em relevo do
desenho. Na fase nal, é utilizado um tipo de prensa para exercer pressão e revelar a
imagem no papel ou outro suporte “.

Sáb. das 16h às 18h | Ateliê de Artes | Gratuito | 16 anos | Informações: 3616-6913/6932.

5

6

CICLO DE PRODUÇÃO EM ARTES VISUAIS:
16
OFICINA CURADORIA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS E
LITERATURA, COM FERNANDO VILELA ( SP)
A o cina de formação em curadoria tem como intenção o
aprofundamento teórico e prático no desenvolvimento de
projetos curatoriais de exposições de artes e literatura. Para
a compreensão da curadoria num contexto ampliado serão
abordados diversos assuntos: história da arte contemporânea, história da curadoria, identidade e diversidade
cultural, elaboração de projeto curatorial, estudos de casos
de projetos curatoriais, mercado de arte, produção
executiva, projetos educativos e mediação, expogra a e
comunicação, entre outros. A o cina será composta de aulas expositivas e prevê situações
ativas de aprendizagem, como exercícios, discussões e a interação e colaboração entre os
participantes.
Fernando Vilela: é artista plástico, ilustrador, autor, possui graduação em artes plásticas pela
Unicamp e mestrado em artes pela ECA-USP. Como artista plástico, desenvolve trabalhos com
gravura, desenho, colagem, escultura, instalação e fotogra a.Possui obras em importantes
coleções:MoMA de Nova York, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, Pinacoteca do Estado
de São Paulo e no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Além de artista, Fernando é
autor e ilustrador com livros publicados em oito países. Em 2007 recebeu três prêmios Jabuti pela
sua obra Lampião e Lancelote (Cosac Naify, 2006) e a Menção Novos Horizontes do Prêmio
Internacional Bologna Ragazzi Award. Dirige o Binah Espaço de Artes, um ateliê vivo, com aulas,
palestras e formações. Representado pela Galeria Marcelo Guarnieri - SP.
Público-Alvo: Artistas visuais, produtores culturais, galeristas, museólogos e pesquisadores da
cadeia produtiva das artes visuais.

19/10 das 18h às 22h / 20 e 21/10 das 09h às 12h e 13h às 18h | Ateliê de Artes | 20 vagas
| 16 anos | Trabalhador do Comércio: R$ 15,00/mês e Público Geral: R$ 20,00/mês

ATELIÊ ABERTO - DOMINGOS COM ARTE:
MANUALIDADES DO BISPO DO ROSÁRIO
Nessa o cina será apresentada a vida e a obra de Bispo de Rosário e os participantes serão
convidados a produzir experimentações visuais a partir do bordado livre.
Alice Pereira é pedagoga e artesã tendo como principal linguagem as manualidades como
encadernação, tecituras e bordados. Desde 2010 ministra o cinas de Manualidades sempre
alinhando as práticas em um contexto de mediação artística dessa arte ancestral.

07 e 14/10 | 17h às 19h | Galeria de Artes | 20 vagas | Valor: 01 litro de leite UHT
Insc. pelo e-mail: kavila@sescmt.com.br (Informar nome completo, fone e idade)

CICLO DE PRODUÇÃO EM ARTES VISUAIS:
OFICINA DE CONFECÇÃO DE MAQUETES PARA EXPOSIÇÃO DE ARTES,
MARCELA TOKIWA (SP)

16

A o cina apresentará conceitos e atividades práticas para
construção de um projeto expográ co para exposição de
artes, utilizando as maquetes como principal ferramenta
de criação.
Marcela Tokiwa é Arquiteta Urbanista e técnica em desenho
de construção civil, especialista em supervisão e produção de
exposições nacionais e internacionais.
Público-Alvo: artistas visuais, produtores culturais,
galeristas, museólogos e pesquisadores da cadeia produtiva das artes visuais.

09 a 13/10 | 18h às 22h | Ateliê de Artes | 20 vagas | 16 anos
Valores: Trabalhador do Comércio: R$ 15,00/mês e Público Geral: R$ 20,00/mês |

ATELIÊ ABERTO - MANUALIDADES E AFETO PARA CRIANÇAS,
INSPIRADO NAS OBRAS DE BISPO DO ROSÁRIO.
A o cina apresenta apresentada a vida e a obra de Bispo do Rosário para crianças. A partir
de exercícios de artes manuais os participantes irão tecer sua compreensão sobre o afeto
presente nas obras artísticas de Bispo.
Alice Pereir é pedagoga e artesã tendo como principal linguagem as manualidades como
encadernação, tecituras e bordados. Desde 2010 ministra o cinas de manualidades sempre
alinhando as práticas em um contexto de mediação artística dessa arte ancestral.

19/10 | 16h às 18h | Galeria de Artes | 20 vagas | Valor: 01 litros de leite UHT | Inf. pelo e-mail:
kavila@sescmt.com.br | Inscrições na Central de Relacionamento (Informar nome
completo, fone e idade) | 04 a 10 anos.

7

8

MOSTRA DE
CERÂMICA ARTÍSTICA
A Mostra de Cerâmica Artística é um conjunto de ações formativas visando o fortalecimento da cadeia produtiva da cerâmica artística no estado de Mato Grosso.
A sua programação está estruturada em palestras, atividades formativas sobre o mercado
produtivo do segmento, o cinas de capacitação artística na produção cerâmica e feira de
comercialização de produtos cerâmicos no Jardim do Sesc Arsenal.
A programação deste ano foi construída em conjunto com o "Coletivo Ceramistas do Mato".

MOSTRA DE CERÂMICA ARTÍSTICA:
MODELAGEM DE FRUTAS E ANIMAIS DA CULTURA POPULAR DE
SÃO GONÇALO BEIRA RIO, COM CLEIDE RODRIGUES (MT)

16

Serão apresentadas técnicas de modelagem em argila de ícones da cultura popular
cuiabana.

02, 03, 04/10 | 18h às 21h | 20 vagas | Trabalhador do Comércio: R$ 15,00/mês /
Público Geral: R$ 20,00/mês | A partir dos 16 anos.

MOSTRA DE CERÂMICA ARTÍSTICA:
MODELAGEM DE MASCARAS EM ARGILA, COM TULA KIRST (MT)

16

Serão apresentadas técnicas de modelagem em argila
de mascaras de personagens humanos.

09, 10, 11/10 | 18h às 21h | 20 vagas | Trabalhador do
Comércio: R$ 15,00/mês / Público Geral: R$ 20,00/mês |
A partir dos 16 anos.

MOSTRA DE CERÂMICA ARTÍSTICA:
OFICINA MODELAGEM DE PEQUENOS VASOS, COM IRANI LACCAL E
ROSA MARIA (MT)
O cina lúdica de modelagem em argila de pequenos vasos.

07 e 14/10 | 17h às 19h | Ateliê de Artes | 10 vagas | 01 litro de leite UHT | Inscrição pelo
e-mail: kavila@sescmt.com.br (Informar nome completo, fone e idade) | Livre

L

MOSTRA DE CERÂMICA ARTÍSTICA:
MODELAGEM DE CERÂMICA EM PLACAS, COM
RONEI FERRAZ (MT)

16

Serão apresentadas técnicas de modelagem de objetos
decorativos em placas.

16, 17, 18/10 | 18h às 21h | 20 vagas | Trabalhador do Comércio: R$
15,00/mês / Público Geral: R$ 20,00/mês | A partir dos 16 anos.

MOSTRA DE CERÂMICA ARTÍSTICA:
OFICINA PEQUENOS JARDINS, COM RONEI FERRAZ, ROSYLENE PINTO E
LUDMILA BRANDÃO (MT)
O cina lúdica de modelagem em argila de pequenos vasos e animais que compõe um
pequeno jardim.

21/10 | 17h às 19h | Ateliê de Artes | 10 vagas | 01 litro de leite UHT | Inscrição pelo
e-mail: kavila@sescmt.com.br (Informar nome completo, fone e idade)

MOSTRA DE CERÂMICA ARTÍSTICA:
ESMALTAÇÃO DE PEÇAS EM CERÂMICA EM BAIXA
TEMPERATURA, COM LUCILEIKA DAVID (MT)

16

Serão apresentadas técnicas de pintura em esmalte em baixa
temperatura.

23, 24, 25/10 | 18h às 21h | 20 vagas | Trabalhador do Comércio: R$
15,00/mês / Público Geral: R$ 20,00/mês | A partir dos 16 anos.

MOSTRA DE CERÂMICA ARTÍSTICA:
FEIRA DE CERÂMICA DO COLETIVO CERAMISTAS DO MATO, COM
CERAMISTAS DO MATO
Feira de comercialização de cerâmica artística.

27 e 28/10 | 16h às 21h | Jardim | Gratuito | Livre

L

9

BIBLIOTECA
10

A Biblioteca do Sesc Arsenal inicia o mês de outubro cheia de novidades em seu acervo.
Local dedicado à leitura e literatura, oferece um espaço amplo para os a cionados em
leitura. Con ram as indicações dos nossos leitores:
LEITOR: Irmar de Arruda e Sá Chaves (Artista da Poesia)
LIVRO: OUTRO SILÊNCIO – ALICE RUIZ
Relatando ser um livro rico em detalhes por dentro, por fora e nas
composições. “Acredito que esse é o tipo de composição poética capaz
de envolver, animar e agradar até mesmo quem não aprecia poesia.”
LEITOR: Gelson Bini (Guia de Leitura – mediador de leitura e debates
literários, narrador de histórias e biblioterapeuta. - Disponível
no Bibliosesc (Biblioteca volante))
LIVRO: O POVO BRASILEIRO – DARCY RIBEIRO
“Indico a obra 'O Povo Brasileiro' do grande mestre educador e
antropólogo Darcy Ribeiro por ser essencial e fundamental na
construção da nossa identidade, índia, negra e mestiça.”
LIVRO: COMO UM ROMANCE – DANIEL PENNAC
“Divertido e ao mesmo tempo poético, “Como um romance” do
educador francês Daniel Pennac aponta novos caminhos para a
formação de novos leitores e o encantamento para mundo dos livros.”
LEITOR: Luciano Martins Barbosa (Filósofo)
LIVRO: A ERA DAS REVOLUÇÕES – ERIC J. HOBSBAWM
“Caso queira entender um pouco mais sobre os acontecimentos
públicos, sociais e econômicos do período que compreende a
revolução francesa de 1789 até a segunda revolução industrial,
passando pela primavera dos povos de 1848. Então, leia 'A era das
revoluções'. Na biblioteca do Sesc Arsenal é possível encontrar várias
jóias literárias.”

CINEMA
11

Neste mês outubro o CineSesc faz uma jornada pela produção cinematográ ca nacional dos
últimos 10 anos. Esse período representa um dos momentos mais férteis da história do
cinema brasileiro e apresenta uma diversidade de temas e abordagens. Serão exibidos longasmetragens, de cção e documentário, que re etem toda a criatividade de nossos cineastas.
Além disso, na primeira quinta-feira do mês, o CineSesc segue com sua parceria com a
Embaixada da Alemanha, trazendo produções dos mais diversos temas produzidos naquele
país. O lme deste mês e que abre a nossa programação mensal é “O Culpado”, de Gerd
Schneider.

CINESESC COM EMBAIXADA DA ALEMANHA
O CULPADO [VERFEHLUNG]

L

(Gerd Schneider, Alemanha, Drama, 2015, 95min.)
Sinopse: Jakob Voelz é um padre que trabalha em uma
penitenciária estadual. Após presenciar a prisão por abuso
sexual do seu colega e melhor amigo, o padre entra em teste
de fé e auto-concepção como padre. Jakob quer se virar
contra esse silêncio dentro da Igreja, uma das instituições
mais poderosas do mundo.

04/10 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre

CINESESC: LIXO EXTRAORDINÁRIO

L

(Lucy Walker, Brasil, Documentário, 2010, 99min.)
Sinopse: Filmado ao longo de dois anos, Lixo
Extraordinário acompanha o trabalho do artista plástico
Vik Muniz em um dos maiores aterros sanitários do
mundo: o Jardim Gramacho, na periferia do Rio de
Janeiro. Lá, ele fotografa um grupo de catadores de
materiais recicláveis, com o objetivo inicial de retratá-los.
No entanto, o trabalho com esses personagens revela a
dignidade e o desespero que enfrentam quando sugeridos a reimaginar suas vidas fora
daquele ambiente.

05, 14 e 25/10 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre

12

CINESESC: VERÔNICA

12

(Maurício Farias, Brasil, Drama, 2009, 91min.)
Sinopse: Uma professora se vê obrigada a levar um aluno
de oito anos em casa. Ao entrar na favela onde ele mora,
Verônica descobre que os pais dele foram assassinados e
que o menino - leva pendurado no pescoço um pen-drive
com informações importantes e perigosas - está jurado de
morte pelos tra cantes. Correndo contra o tempo, eles
conhecem o outro lado da moeda, cuja lei que impera, é a
dos homens.

07, 18 e 27/10 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 12 Anos

CINESESC: VIAJO PORQUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE AMO

14

(Karim Aïnouz/Marcelo Gomes, Brasil,
Drama/Documental, 2009, 75 min.)
Sinopse: José Renato, 35 anos, geólogo, viaja a trabalho
pelo Sertão - lugar despovoado, silencioso. José Renato
pesquisa a construção de um canal para a transposição de
um rio. Ele sente muita saudade da mulher. Tem vontade
de voltar. Este lme é um relatório de prostecção
geológica, uma música romântica, uma declaração de
amor. A duração inicial da viagem é de 30 dias.

06, 11 e 20/10 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 14 Anos

CINESESC: AS CANÇÕES

L

(Eduardo Coutinho, Brasil, Documentário, 2011,
90min)
Sinopse: Nas ruas do Rio de Janeiro, em anúncios de
jornais e pela internet, o cineasta Eduardo Coutinho
entrevistou pessoas e selecionou histórias para compor o
longa-metragem. Dezoito pessoas, de 22 a 82 anos, que
olharam para a câmera, cantaram as letras que marcaram
de alguma forma suas vidas, e compartilham suas
histórias. entre as trilhas que fazem parte do lme, estão composições de Roberto Carlos,
Vinícius de Moraes e Noel Rosa, entre outros.

12, 21/10 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre

CINESESC: AS DUAS IRENES

14

(Fabio Meira, Brasil, Drama, 2017, 89min.)
Sinopse: Uma menina de 13 anos, de uma família
tradicional do interior, descobre que seu pai tem uma
lha de outra mulher, com a mesma idade e o mesmo
nome dela, Irene. Agora, a lha do meio se sente num
lugar de rejeição e começa a tentar descobrir quem ela é e
quem quer ser. Ela começa a perceber como se dão as
relações sociais e vai entendendo que o universo adulto é
feito também de segredos e mentiras.

13 e 26/10 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 14 Anos

CineSesc Debate
CINESESC DEBATE: A ALEGRIA

14

(Felipe Bragança/Mariana Meliande, Brasil, Drama,
2010, 100min.)
Sinopse: Luiza, 16 anos, não aguenta mais ouvir falar no
m do mundo. Em uma noite de natal, seu primo João é
baleado nos subúrbios do Rio de Janeiro e desaparece no
meio da madrugada. Semanas depois, Luiza recebe um
misterioso visitante em seu apartamento. Em um mundo
dividido entre medos, dúvidas e revoluções nas ruas,
Luiza e seus amigos procuram por novos valores e novos desejos. Uma fábula sobre
juventude, coragem e amizade.

19/10 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 14 anos

13

14
Aos sábados e domingos, sempre às 17:30, temos a nossa já tradicional Sessão Pipoca, com uma
programação de lmes voltada para o público infanto/juvenil e que promove a interação
familiar. Ao nal de cada sessão, são distribuídos pacotes com pipoca gratuitamente.

SESSÃO PIPOCA: O SERVIÇO DE ENTREGAS DA KIKI

L

(Hayao Miyazaki, Japão, Animação/Fantasia, 1989,
103min.)
Sinopse: Kiki é uma jovem bruxinha que acabou de
completar 13 anos. Segundo a tradição, todas as bruxas
devem sair de casa por um ano para aprender a viver por
conta própria. Então, apesar de todas as di culdades, ela
terá que aprender a seguir em frente com sua vida.

06 e 21/10 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

SESSÃO PIPOCA: MINHA VIDA DE ABOBRINHA

10

(Claude Barras, Suiça, Animação, 2016, 65min.)
Sinopse: Após a morte repentina de sua mãe, Abobrinha
torna-se amigo do policial Raimundo, que acompanha o
garoto até seu lar adotivo repleto de outros órfãos de sua
idade. Com a ajuda de Raimundo e os novos amigos,
Abobrinha aprende aos poucos a con ar, a encontrar o
amor verdadeiro e ao nal, uma nova família para si.

Sessão Pipoca Azul

07 e 20/10 | 17h30 | Cinema | Gratuito | 10 Anos

SESSÃO PIPOCA: HISTORIETAS ASSOMBRADAS
(Victor-Hugo Borges, Brasil, Animação, 2017, 90min.)
Sinopse: Pepe vive com a avó, uma bruxa-empresária. Ao
saber que foi adotado e que seus pais estão vivos, ele parte
em uma aventura para encontrá-los. 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.

13/10 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

L

SESSÃO PIPOCA: O GRILO FELIZ E OS INSETOS GIGANTES

L

(Walbercy Ribas / Rafael Ribas, Brasil,
Animação/Fantasia, 2009, 80min.).
Sinopse: O Grilo Feliz quer gravar um CD, assim como os
sapos que formam uma banda de rap. Mas a vilã Trambika
pirateia as músicas. Eles vão se meter em altas confusões e
terão que enfrentar insetos gigantes.

14 e 27/10 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

DIA INTERNACIONAL DA ANIMAÇÃO

L

Outubro é o mês das crianças e também da Animação, por
isso o CineSesc Arsenal abrigará a Mostra DIA, que exibirá
curtas-metragens de animação nacionais e internacionais.
A Mostra é composta por uma seleção de 1h de curtasmetragens brasileiros de animação e 1h de curtasmetragens estrangeiros, em celebração ao Dia
Internacional da Animação, que ocorre em todo
território nacional.

28/10 | 19h | Cinema | Gratuito | Livre

OFICINA: CINEMA NOVINHO, COM MAURÍCIO RODRIGUES (MT)

12

A o cina tem como objetivo oferecer à jovens entusiastas o
aprendizado teórico-prático da linguagem cinematográ ca,
oferecendo uma introdução a todas as etapas de produção de um
lme: da ideia à nalização, passando pelo resgate histórico do
cinema, pelos gêneros narrativos, pela produção e pela pósprodução de qualquer obra audiovisual.
Maurício Rodrigues formado em Radialismo pela Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT) e tem atuado no audiovisual estadual
como diretor, produtor e assistente de fotogra a e arte. Dirigiu o curta
"PANDORGA (2016)" e o documentário "Guardinha (2014)". Ativo
no audiovisual ministrou o cinas de fotogra a e iluminação para
cinema em parceria com o Sesce com o Cineclube Coxiponés.
Link inscrição: http://bit.ly/sescmt_cinema_novinho

23 a 26/10 | 14h às 17h | Teatro de Formas Animadas | A partir de 12 Anos | Trabalhador
do Comércio/Dependente: 01L de Leite UHT ou R$ 5,00 | Público Geral: 02 L de Leite UHT
ou R$ 10,00

15

DANÇA
16

PALCO GIRATÓRIO ETAPA
A AVE - ESPETÁCULO HOMÔNIMO DE WLADIMIR DIAS PINO,
COM DIAMOND DANCE CREW (MT)

L

Dança, vídeo e poema inscritos no espaço "A AVE" é um
espetáculo homônimo à obra icônica de Wladimir Dias Pino.
Uma homenagem ao poeta que revolucionou a literatura
mundial com seu Intensivismo. Traço, percurso, transparência... Vôo.

23/10 | 20h | Teatro da UFMT | Gratuito | Livre

PALCO GIRATÓRIO ETAPA - DANÇA BAIXA, CIA DOS PÉS (AL)
Dança baixa parte da re exão acerca do tempo que
destinamos para estarmos em nós mesmos e neste mergulho
íntimo aproximar-se de nossa história e cultura. Aposta num
processo de criação em que o encontro entre diferenças
potencializa a criação, e neste agenciamento, como exercício
de uma política do chão, colocamos a questão das diferenças
e das referencialidades culturais no centro do processo
criativo. Em cena, constrói-se uma sinestesia repleta de
intimidade e de ancestralidade.

24/10 | 20h | Teatro da UFMT | Gratuito | 18 anos

LITERATURA
CLUBE ARSENAL DE LEITURA
EIXO – AMÉRICA LATINA EM OITO CONTOS
Oito passeios pela literatura latino-americana, por meio
da leitura de contos de diferentes países: Argentina,
Brasil, Chile, México, Nicarágua, Peru e Uruguai. Uma
viagem por diferentes paisagens literárias.
Mediação: Ana Paula Silveira (UFMT)

06/10 | 15h às 17h | Laboratório da Palavra | Gratuito

18

MÚLTIPLAS LINGUAGENS
NA SALA DE AULA
MINICURSO: O USO DE FILMES EM SALA DE AULA,
COM PROF. JUAN FIORINI
A nalidade deste curso é apresentar formas pelas quais a
produção audiovisual pode atuar como recurso didático
in uente na sala de aula. Uma vez que lmes exibidos nas
telas da televisão ou do cinema são, há muito tempo,
poderosos instrumentos de amplo consumo e conformam
um contexto cultural de massas, torna-se importante pensar
em possibilidades de aplicação didática que não se
resumam à simples exibição como forma de ocupar o tempo
dos estudantes, mas, e sobretudo, como uma ferramenta
pertinente à educação e à formação humana.
Professor Juan Fiorini é doutorando em Letras – Estudos Literários na Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT). Concluiu o mestrado em Letras – Estudos Literários pela Universidade Federal
de Uberlândia (UFU) e licenciou-se em Letras – Espanhol pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Atua como professor da rede privada de educação.

02/10 | 18h às 22h | Laboratório da Palavra | Gratiuito
Inscrição on-line: www.sescmt.com.br

MINICURSO: O USO DE JOGOS EM SALA DE AULA,
COM PROFESSORA REJÂNIA CRUZ
Este minicurso é um convite para experimentar o processo de Design
Thinking no uso de jogos em sala de aula. Como educadores,
sabemos das di culdades tecnológicas encontradas para utilização
dos games como ferramenta educativa. Ainda assim, é possível
potencializar sua aula com a Gami cação. Que tal encarar os
desa os de maneira diferente e dar outra perspectiva ao seu
trabalho?
Professora Rejânia Cruz é mestranda em Estudos Literários pelo
Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem (PPGEL/UFMT),
além de cursar a Especialização em Designer Instrucional pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT).
Licenciada em Letras - Língua Portuguesa/Língua Inglesa e suas respectivas Literaturas pela
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

20/10 | 14h às 18h | Laboratório da Palavra | Gratuito | Inscrição: www.sescmt.com.br
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ARTE DA PALAVRA
REDE SESC DE LEITURAS
ARTE DA PALAVRA - REDE SESC DE LEITURAS
OFICINA “ENCONTROS ILUSTRADOS”, COM MONIKA PAPESCU (RS)
A o cina tem o objetivo de entender o que é o livro, aprender todo
o processo de criação e confecção de um livro ilustrado para se
tornar um multiplicador de leitura.
Monika Papescu é autora e ilustradora de vários livros publicados por
editoras e independentes Brasil afora. Ilustra para livros, revistas,
animação, projetos Culturais. Indicada melhor ilustradora 2017
prêmio IEL. É editora e ilustradora da editora Papo Abissal.
Inscrição no link: http://bit.ly/sescmt_encontrosilustrados

23 a 27/10 | Ter. a Sex. das 18h às 22h / Sáb. das 14h às 18h |
Laboratório da Palavra | 01 litro de leite UHT

ARTE DA PALAVRA - REDE SESC DE LEITURAS
CIRCUITO DE AUTORES, COM CIDA PEDROSA (PE) E ADRI ALEIXO (MG)
O Arte da Palavra é um circuito atuante em todas as regiões do país que estimula a
formação de leitores e a divulgação de novos autores, além de valorizar obras e escritores
brasileiros e as novas formas de produção e fruição literária.
Cida Pedrosa é Pernambucana, recitadora, poeta e contista.
Na década de 80 fez parte da coordenação do Movimento de
Escritores Independentes de Pernambuco, que agregou a cena
cultural alternativa da época em recitais e performances de
rua, exposições, feiras e vendas de livros, edições de fanzines e
livretos, movimento que hoje é reconhecido como parte da
história da literatura pernambucana. A escritora é dona de
sete publicações de poesia como Restos do Fim (1982), O
Cavaleiro da Epifania (1986), Cântaro (2000), Gume
(2005), As lhas de Lilith (Calibán, 2009), Miúdos
(Interpoética, 2011) e Claranã (Confraria do Vento, 2015).

Adri Aleixo é poeta e professora de literatura de Minas
Gerais. Participa das antologias Escriptonita, 30 anos do Psiu
Poético, Contemporâneas e Sobre Lagartas e Borboletas.
Possui textos publicados em sites e revistas de todo país como
Suplemento Literário de Minas Gerais, Caderno Pensar do
Jornal Estado de Minas, Germina, LiteraturaBr, Janelas em
Rotação, Mallarmargens, Zona da Palavra, O Relevo, Verso
Aberto, Blocos online entre outros. Publicou dois livros de
poesia pela editora Patuá: Des.caminhos(2014) e Pés(2016).
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01/11 | 15h (IFMT) / 19h (UFMT) | Gratuito

MÚSICA
INTERCAMBIO MUSICAL
OFICINA: A MÚSICA VOCAL MOÇAMBICANA, COM LENNA BAHULE (SP)
A o cina trará a música de Moçambique feita, principalmente a partir do séc. XX. A Makwayela, o Makway, Muthimba
são alguns exemplos de estilos que têm na sua estrutura e
expressão, linguagens provenientes dessas in uências que
estão fortemente misturadas com as vivências populares
moçambicanas e que retratam o canto através da dança, do
teatro e da história oral. Busca vivenciar as canções
populares mais tradicionais. que varia em instrumentação,
movimento, sonoridade, ritmo e complexidade.
Lenna Bahule, cantora, natural de Maputo, Moçambique, radicada em São Paulo desde 2012
onde fundamentou sua pesquisa sobre a música vocal e diferentes caminhos para o uso da voz e
do corpo como instrumento musical e de expressão artística.
Público-Alvo: estudantes de canto, cantores e educadores musicais

03 a 06/10 | 18h às 22h | Teatro | Inscrições de 25 a 29/09, via formulário de pré-inscrição que
será disponibilizado no período | Trabalhador do Comércio/Dependente: 01 litro de leite UHT
ou R$ 5,00 / Público Geral: 02 litros de leite UHT ou R$ 10,00

SESC PARTITURAS

L

Biblioteca virtual de música formada exclusivamente por obras de compositores brasileiros
de todas as épocas. O acervo está disponibilizado através de um sistema de catalogação e
busca que permite visualização e audição integral de cada obra. O CDM disponibiliza
computador para acesso à Biblioteca, que também pode ser acessada através do endereço:
www.sesc.com.br/sescpartituras
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INTERCAMBIO MUSICAL
SHOW COM LENNA BAHULE (SP)

L

Lenna Bahule, cantora, natural de Maputo, Moçambique, radicada em
São Paulo desde 2012 onde fundamentou sua pesquisa sobre a música
vocal e diferentes caminhos para o uso da voz e do corpo como
instrumento musical e de expressão artística.

06/10 | 20h | Teatro | Livre
Trabalhador do Comércio / Dependente: Gratuito /
Público Geral: 01 litro de leite UHT ou R$ 5,00
Retirada de ingressos na Central de Relacionamento a partir das 19h

CICLO SESC DE MÚSICA
SHOW AR, COM ESTELA CEREGATTI (MT)

L

AR é o show do primeiro disco solo da cantora e compositora cuiabana Estela Ceregatti – em quinze anos de carreira. É
um trabalho de grande relevância para Estela, artista
premiada pelo Prêmio Grão da Música 2017 (SP) e pelo
Prêmio Pro ssionais da Música (Music Pro Awards) 2018
(BSB), que já lançou outros três discos com grupos locais. As
músicas foram escolhidas a dedo e retratam fases diversas de
sua trajetória como compositora, aliadas à sua constante
pesquisa pelo desvendar das músicas do mundo e da vasta música mato-grossense. O show
conta com aprodução musical de Jhon Stuart (MT) e direção artística da própria Estela.

11/10 | 20h | Teatro | Livre | Trabalhador do Comércio/Dependente: Gratuito
Público Geral: 01 litro de leite UHT ou R$ 5,00
Retirada de ingressos na Central de Relacionamento a partir das 19h

CENTRO DE DIFUSÃO MUSICAL

L

Consiste em um espaço dedicado exclusivamente 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.

Ter. a Sex. | 14h às 21h | Centro de Difusão Musical – CDM | Gratuito | Livre

ESTREIA
PASSARINHO VERDE CANTA, COM MARIANA BOREALIS (MT)

L

“Passarinho verde Canta”, canta o samba raíz, o baião, o blues e as
principais vertentes da mpb, lembra a mistura quente dos ritmos
brasileiros e promete acolher no coração do público o saudosismo das
canções regionais, convidando-nos a deixar envolver com o romance
que oresce o cerrado mato grossense.
Mariana Borealis tem realizado diversos trabalhos em barzinhos, shows,
eventos particulares. Como compositora já participou de uma edição do
Cantautores, projeto encabeçado pelo também cantautor André Coruja e
Mostra de Música do SESC/MT. O trabalho conta com arranjos e direção
musical de Augusto Krebs, Baixista Nelson Cunha, Baterista Laércio
Honorato, e percussão Juliane Grisólia.

20 e 21/10 | 20h | Teatro | Livre | Trabalhador do Comércio/Dependente: Gratuito
Público Geral: 01 litro de leite UHT ou R$ 5,00
Retirada de ingressos na Central de Relacionamento a partir das 19h

RECREAÇÃO
CAÇA AO TESOURO
As noites de sábado do mês de Outubro terão uma aventura inesperada. No mês das crianças
iremos fazer todo sábado uma caça ao tesouro dentro de todo o Sesc, iremos explorar cada
cantinho do nosso lindo espaço para buscar grandes riquezas. Iremos seguir pistas que estarão
espalhadas por todos os ambientes. Por isso, prepare seu faro de caçador de tesouros.

06, 13, 20 e 27/10 | 19h às 21h | Sesc Arsenal | A partir de 7 anos | 07 vagas por data | Gratuito
(Inscrição na sala Oﬁcina de Ideias, 30 minutos antes!)

PULAÇÃO DE CORDA
Todas as quintas fazemos em nosso jardim uma pulação de
corda com a participação do público geral. Faremos um dia
inteiro dedicado a diversão das crianças, com: contação de
história, corrida de bexiga, pintura coletiva dia das crianças,
pulação de corda e cinema.

04, 11, 18 e 25/10 | A partir das 17h | Jardim |
Livre para todas as idades

L
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DIA DAS CRIANÇAS

L

Iremos montar várias estações com o cinas e brincadeiras
para toda criançada, tragam os pequenos para explorar todo
o Sesc Arsenal brincando.

12/10 | A partir dar 16h | Gratuito

DEBATE PIPOCA

L

Após as crianças assistirem o lme no cinema, iremos
debater com elas as questões abordadas nesse lme e em
seguida fazer uma atividade para que elas possam
desenvolver uma pintura que tenha relação com o que foi
apresentado nesse debate.

14/10 | Após a sessão pipoca às 17h30 | Gratuito

OFICINA DE BANDALHÃO

L

Com o objetivo de criar um brinquedo diferente do comum das crianças, utilizando materiais
reciclados. Assim, desenvolvemos a parte psicomotora e uma nova visão dos objetos do
cotidiano.

19 e 26/10 | 16h | Oﬁcina de Ideias | Crianças a partir de 07 anos | 10 vagas por dia

PROJETO OLHAR INTERIOR - ESPECIAL

L

A música popular brasileira de boa qualidade para
descontração e entretenimento no nal de tarde.
Ÿ

André Coruja - 12/10

12/10 | 17h às 21h | Gratuito
Em dia de chuva o show serão realizados dentro da
choperia

Foto: Arthur Alexander

PROJETO OLHAR INTERIOR

L

O projeto Olhar Interior acontece na Choperia do Sesc Arsenal e está com um novo
horário de funcionamento. Agora de Quarta a Domingo!
Ouça boa música, em um ambiente agradável e com pratos incríveis.
Ÿ

Trio Pingado - 03 e 14/10

Ÿ

Jheo Gil - 10 e 21/10

Ÿ

Karola Nunes - 04 e 20/10

Ÿ

Mariana Borealis - 19 e 28/10

Ÿ

Branco Barros - 05 e 25/10

Ÿ

João Reis - 13 e 24/10

Ÿ

Marcia Oliveira - 06 e 26/10

Ÿ

Lucina Bon m - 11 e 27/10

Ÿ

Juliane Grisólia - 07 e 17/10

Ÿ

Ricardo Porto - 31/10

Qua. a Sáb. das 19h às 23h / Dom. das 17h às 21h | Pergolado da Choperia |
Em dias de chuva os shows serão realizados dentro da choperia

III SEMANA DA DISLEXIA
Realização: Associação Mato-grossense de Dislexia

III SEMANA DA DISLEXIA
MINICURSO APP INVENTOR - PROJETO MENINAS DIGITAIS

10

Professora Dra. Juliana Fonseca Antunes e alunos do projeto Meninas Digitais: Ícaro Alencar
de Oliveira, Thayna Melyssa da Silva Martins Souza, Júnior César Rosas Leite
Aprender a desenvolver aplicativos para Android com o APP Inventor 2. Uma poderosa
ferramenta para quem deseja iniciar os estudos de lógica de programação de uma maneira
visualmente divertida. MIT App Inventor é uma ferramenta on-line desenvolvida originalmente
pela Google, atualmente é continuada pelo MIT lab, que permite a criação de aplicativos para
smartphones que rodam o sistema operacional Android, sem que seja necessário conhecimento
em programação.

06 e 13/10 | 08h às 18h (com intervalo para almoço) | Núcleo Sesc de Cinema |
10 vagas (em cada dia) | A partir de 10 anos
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III SEMANA DA DISLEXIA
OFICINA DE CATA-VENTO

L

Nesta oﬁcina crianças e adultos aprenderão como
confeccionar cata-ventos. O objetivo desta aula é informar
sobre a prevalência da dislexia na população brasileira. Após
a confecção dos cata-ventos os participantes serão
convidados a montar a instalação ‘‘Ser disléxico - 10% de
incidência no Brasil’’, que marcará o início da III Semana da Dislexia e ﬁcará no jardim do
Sesc Arsenal durante todo evento. Do material produzido, 90% será azul e 10% laranja, o
objetivo desta ação é informar sobre a prevalência da dislexia na população brasileira.

06/10 | 14h às 15h30 | Oﬁcina de Ideia | Livre

III SEMANA DA DISLEXIA
RODA DE CONVERSA: SER DISLÉXICO
A roda de conversa irá abordar os temas: o que é dislexia; direitos da pessoa com dislexia e desa os
do disléxico na vida acadêmica e pro ssional.
Público: aberto a todos
Participantes: membros da diretoria do Dislexia MT e Convidados

09/10 | 19h30 às 21h30 | Cinema | Gratuito

III SEMANA DA DISLEXIA
SESSÃO DE CINEMA - FILME: "DIGA AO MEU PAI QUE ESTOU BEM"
(Bruna Fracascio, Produção Egrégora Filmes, 15 minutos)

Sinopse: Curta-metragem que conta a história de Ju, uma
criança disléxica de 9 anos, que vai embora de casa por
julgar ser um peso na vida do pai. A partir da leitura da
criança da carta que deixou para trás, o ﬁlme mostra sinais
da dislexia e como o próprio pai e outros "responsáveis"
lidam com isso. Esse ﬁlme é baseado na história real de
Bruna.
Após a exibição do ﬁlme haverá um bate-papo com a diretora do ﬁlme: Bruna Fracascio.

10/10 | 19h30 às 21h30 | Cinema | Livre

III SEMANA DA DISLEXIA
MINICURSO TECNOLOGIAS QUE AUXILIAM O DISLÉXICO
Professora Me. Andréa Basílio da Silva Chagas
Este minicurso apresenta softwares e APP que auxiliam a leitura e escrita para pessoas com
dislexia, em todas as áreas e atividades escolares, acadêmicas e de trabalho.

11/10 | 18h30 às 20h30 | Núcleo Sesc de Cinema | 10 vagas | Aberto ao público

TEATRO E CIRCO
NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO TEATRAL - MÓDULO IV
ENCENAÇÃO E PRÁTICAS DE MONTAGEM, COM PÉRICLES ANARCKOS (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 2018, o núcleo terá 04 módulos com
duração de 02 meses cada módulo.
O quarto e último módulo iniciará em outubro, e estará sob a direção
do ator e diretor Péricles Anarckos.
As inscrições do quarto módulo estão abertas!
O participante deste módulo é convidado a pensar a montagem de um
trabalho, a partir das referências que conseguiu acumular até aqui.
Podendo experimentar uma montagem guiada pelo ministrante e ter
contato com processos de produção, encenação, cenotecnia, sonoplastia e iluminação. É um
exercício de apresentação, onde poderá apresentar seus próprios interesses artísticos.
Público-Alvo: Estudantes de artes cênicas, artistas, e interessados.
As inscrições são realizadas somente na Central de Relacionamento do Sesc Arsenal.

Ter. e Qui. | 19h às 21h | Banco de Texto/Salão Social/Teatro | Público Geral: R$ 60,00/mês
Trabalhador do Comércio/Dependente: R$ 30,00/mês.
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CENA EM PAUTA - NO QUINTAL, O MUNDO,
com CIA SOLTA DE TEATRO (MT)

L

No quintal, o mundo! conta a história de um encontro entre
o homem que sempre de passagem, espera parado e o
menino que sempre parado, espera brincando. Aos pés de
uma árvore solitária de mil frutos eles compartilham suas
esperas, histórias e aventuras. O espetáculo desenvolvido
para crianças de todas as idades, com um ambiente lúdico,
recheado de simbolismo que passeia por todos os elementos
da peça e que traz a possibilidade de um encontro do
público com a singeleza das histórias vividas por todos nós. Duração: 50 minutos

13 e 14/10 | 19h | Teatro | Livre | Trabalhador do Comércio/Dependente: Gratuito
Público Geral: 01 litro leite UHT ou R$ 5,00 / Meia-entrada: R$ 2,50

CENA EM PAUTA - PROGRESSO, IVAN BELÉM (MT)

16

Em comemoração aos 40 anos de carreira artística, o ator
Ivan Belém estreia seu mais novo trabalho, o monólogo
“Progresso”, de autoria do escritor Eduardo Mahon. O
monólogo proporciona re exões sobre o homem, a cidade e
o tempo, todos vivendo transformações simultâneas da
cultura local e nacional. Com direção geral e de cinema
expandido do cineasta e diretor Luiz Marchetti, a obra ainda
conta com as participações do ator e escritor Caio Ribeiro na
assistência de direção e engenheiro e bonequeiro Douglas
Peron na montagem. Duração: 40 minutos

16 e 17/10 | 20h | Teatro | 16 anos | Trabalhador do Comércio/Dependente: Gratuito
Público-Geral: 01 litro leite UHT ou R$ 5,00 / Meia-entrada: R$ 2,50

CENA EM PAUTA - CARTA BRANCA, CIA DO RELATIVO (SP)
Espetáculo de circo com acrobacia, dança, malabarismo e
música ao vivo, onde os artistas não medem esforços para
compartilhar seus sonhos e cumprir seu dever: Entreter o
público! Duração: 45 minutos

27/10 | 20h | Parque Tia Nair, Cuiabá | Livre | Gratuito

L

NÚCLEO DE MEMÓRIA E PESQUISA EM ARTES CÊNICAS
OFICINA “BONECO DE LUVA”, COM MILLENA MACHADO (MT)

27

Os bonecos de luva, também conhecidos como fantoches, são
bonecos feitos para serem encaixados nas mãos para a
manipulação do personagem. Nesta o cina a criançada vai
aprender a confeccionar seus próprios personagens, criar
histórias e contá-las aos coleguinhas com bonecos de luva!
Público-alvo: crianças a partir de 06 anos

12, 13 e 14/10 | 15h30 às 18h30 | Banco de Texto | 01 litro de
leite UHT | Inscrição feita 01 hora antes no local (Cada dia uma turma diferente!)

TEATRO DE FORMAS ANIMADAS
EXPERIMENTAÇÃO TEATRO DE SOMBRAS, GRUPO PENUMBRA (MT)

L

Juliana Graziela, artista residente convidada, juntamente
com os artistas Julio Cesar Rocha de Oliveira, Airton
Nascimento, Jair Costa de Souza, Elton Martins e Heloise
Godoy, formam o Grupo Penumbra. O grupo surgiu através
do núcleo de pesquisa em Teatro de Sombras do projeto
Teatro de Formas Animadas. Como resultado do primeiro
ano desse encontro, apresentam suas experimentações
cênicas dentro das sombras!

18/10 | 20h | Teatro | Gratuito | Livre | Ensaio Aberto

NÚCLEO DE MEMÓRIA E PESQUISA EM ARTES CÊNICAS
OFICINA "QUERO SER FIGURINISTA! MAS E AI?!",
COM EINSTEIN HALKING (MT)
A o cina oferece a importância do gurino na construção de
personagens desde a decupagem do roteiro até a desprodução, e a imersão no universo do gurinista. No conteúdo
programático o pensamento crítico é provocado, assim como
a contribuição do gurinista como uma voz estética crítica
no desenvolvimento de qualquer projeto. Introduzir e
despertar o aluno para a criação do gurino de cena,
levando-o a perceber a importância da contribuição do

16

28

gurinista dentro das diferentes linguagens da cena: editorial, televisão, teatro, cinema e shows
através da realização de projetos práticos de gurinos, desde a análise do texto até sua
composição nal.
Carga Horária: 12 horas (certi cação mediante frequência 100%)
O participante da o cina deverá providenciar o seguinte material:
Ÿ

Tesoura para tecido;

Ÿ

Roupa usada e/ou tecido para reaproveitamento e corte;

Ÿ

Um modelo.

Público-alvo: Todos os interessados em criar e produzir gurinos de cena, como estudantes,
pro ssionais da cena, de eventos, entusiastas e amantes da moda.
Link inscrição: http://bit.ly/sescmt_queroser gurinista

20 e 21/10 | 15h às 21h | Banco de Texto | 16 anos
Trabalhador do Comércio/Dependente: 01 litro de leite UHT ou R$ 5,00
Público Geral: 02 litros leite UHT ou R$ 10,00

NÚCLEO DE MEMÓRIA E PESQUISA EM ARTES CÊNICAS
OFICINA CIRCENSE “MANIPULAÇÃO DE OBJETOS”,
COM OTÁVIO FANTINATO E TASSIO DE MELO (CIA DO RELATIVO)
Ampliando o olhar sobre os objetos que nos cercam, a proposta da
atividade é trans gurar utensílios cotidianos em instrumentos de
manipulação e potentes artifícios cênicos. Esta o cina foi desenvolvida
para circenses, atores, dançarinos e estudiosos das Artes Cênicas em
geral que visam novas ferramentas de comunicação não verbal.
Mesclando técnicas de malabarismo com processos pedagógicos do
teatro físico, os participantes são convidados a buscar uma forma
pessoal de se expressar através de objetos do cotidiano.
Carga Horária: 12 horas (certi cação mediante frequência mínima de
75%)
Público-alvo: Estudantes, pro ssionais ou entusiastas de arte cênicas.
Link inscrição: http://bit.ly/sescmt_manipulacaodeobjetos

24 a 26/10 | 08h às 12h | Salão Social | Livre | Público Geral: 02 litros leite ou R$ 10,00
Trabalhador do Comércio/Dependente: 01 litro de leite UHT ou R$ 5,00

L

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:
Ÿ
Ter. a Dom.: Gratuita (Trabalhador do Comércio/dependente)
Ÿ
Sáb., Dom. e Feriados: R$ 30,00 (Público Geral a partir de 7 anos) e R$ 15,00 (estudantes)
Ÿ
Ter. a Sex: R$ 15,00 (Público Geral a partir de 7 anos) e R$ 7,50 (estudantes)
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
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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

VI COPA SESC DE FUTSAL - CATEGORIA DE BASE – 2º ETAPA
Evento Esportivo de caráter competitivo na modalidade
de Futsal, que abrange 03 categorias:
Chupetinha (2011/2012), Pixotinho (2009/2010),
Mamadeira (2007/2008)

Domingos | A partir das 09h | Sesc Balneário |
Informações: 3611-0750

II COPA SESC DE FUTEBOL DE CAMPO - ADULTO
Campeonato de Futebol de Campo na categoria adulto
com 08 equipes, sendo 20 inscritos em cada, divididas em
02 grupos de 04 (A e B), classi cando para as fases nais,
os 02 melhores pontuados de cada grupo

Domingos | A partir das 09h | Sesc Balneário |
Informações: 3611 0750

MÚSICA AO VIVO
Traga sua família para curtir uma boa música e uma divertida tarde de lazer com:
BANDA JULIO COUTINHO.

21/10 | 12h às 16h | Inf.: (65) 3611-0750

OFICINA DE CULINÁRIA: BRIGADEIRO DE BIOMASSA DE BANANA VERDE
O brigadeiro de banana verde é uma ótima opção de doces saudáveis, já que a banana
quando verde apresenta um amido resistente do qual atua como bras insolúveis. A
biomassa é considerada um alimento probiótico, pois ajuda a restabelecer a ora
intestinal. Porem seus benefícios vão muito além, como: Aumenta a sensação de saciedade;
diminui a absorção da gordura e açúcar; combate ao colesterol ruim; auxilia no processo
de emagrecimento, entre outros.

14/10 | 15h15 | Sesc Balneário | Gratuita | Informações: 3611-0750

LANCHONETE BALNEÁRIO
Deliciosas opções de lanches: bolo de arroz, bolo de queijo, chipa tradicional e recheada,
bolo, salgados assados, misto quente e torta salgada. R$ 3,00 cada unidade.

Terça a Domingo | Informações: 3611-0750

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.

07 e 21/10 | Feira Popular do Bairro Osmar Cabral.

RESTAURANTE
Restaurante com bu et por quilo.
Trabalhador do Comércio/Dependente: R$ 18,00/kg /
Público Geral: R$ 35,00/kg
Consulte o cardápio da semana no site
www.sescmatogrosso.com.br/balneario/
Capacidade para 430 refeições. O cardápio pode sofrer alterações sem aviso prévio.

Sáb., Dom. e Feriados | 11h30 às 14h30 | Informações 65 3611-0750
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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

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 ESPORTIVOS E DE LAZER
Disponibilizamos para aluguel 2 quadras poliesportivas cobertas, para a prática
de futsal, vôlei, basquete e handebol.
Ÿ Cozinha Gourmet - Excelente espaço destinado ao lazer, comemorações e
confraternizações, com capacidade para até 100 pessoas.
Ÿ Espaço Gourmet - Excelente espaço destinado para o lazer, comemorações e
confraternizações. Com capacidade para 200 pessoas.
NOVIDADE
Ÿ Espaço Gourmet 2, 3, 4, 5, 6 e 7 – Uma nova opção para os trabalhadores do
comércio confraternizarem com os amigos e familiares. A cada locação do espaço, o
trabalhador do comércio terá direito a trazer 09 convidados
Ÿ

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

TRAB. DO COMÉRCIO

PÚBLICO GERAL

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

Cozinha Goumert

R$ 200,00

R$ 400,00

Espaço Gourmet

R$ 300,00

R$ 600,00

R$ 50,00
(incluso 02 jogos de mesas)

-

Espaço Gourmet 2 a 7
(Locação válida somente para Trab.
do Comércio e seus Dependentes)
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CASA DO ARTESÃO

SEMANA INDÍGENA
OFICINA: PINTURA CORPORAL KURÂ-BAKAIRI
Os Bakairi são autodenominados Kurâ. O etnônimo Bakairi é, para
eles, de origem desconhecida. Kurâ signi ca “nós”. Toda
organização social gira em torno de um ritual que é promovido de
acordo com a decisão coletiva, a mais frequente é a Dança da
Kapa, Âryko e o Ritual da furação de orelha do menino que é
realizado a cada ano. Dentre esses rituais, os adereços utilizados
são cocares, brincos e pintura corporal, ambas são diferentes a do
masculino e feminino, e são associados aos ritos sagrados
comunitários. A pintura corporal também representa uma forma
de mimetismo, recurso para se defender dos iamyra que se fazem
presente nos rituais.
A o cina será realizada pela representante da etnia Adriana Uleiro Kavopi, objetivando
promover a difusão em relação à Cosmologia da Pintura Corporal Kurâ-Bakairi.

01/10 | 15h às 17h | 01 litro de leite UHT | Vagas Limitadas |
Informações e inscrições: 3611-0507 ou aacosta@sescmt.com.br

SEMANA INDÍGENA
OFICINA: PINTURA DE GRAFISMOS WAURÁ EM CERÂMICAS
Os Waurá se destacam pela singularidade de sua
cerâmica, arte plumária e mascaras ritualísticas. A
cerâmica é a especialização dos Waurá, sendo uma das
mais elaboradas classes de artefatos do sistema de objetos
do Alto Xingu. A etnia acredita no mito da grande cobracanoa chamada Kamalu Hai que lhes conferiu o
conhecimento exclusivo sobre a arte oleira. A o cina será
realizada pelo representante da etnia Tamuwa Waurá,
objetivando através da prática a compreensão das técnicas de pinturas dos gra smos
Waurá.

02 e 03/10 | 08h às 11h ou 14h às 17h | 01 litro de leite UHT | Vagas Limitadas |
Informações e inscrições: 3611-0507 ou aacosta@sescmt.com.br

SEMANA INDÍGENA
OFICINA: POSSIBILIDADES E DIÁLOGOS COM O TEMPO E O CORPO
INDÍGENA NA ESCOLA
Esta é uma o cina cênica resultante da pesquisa no
universo indígena, a partir de cantos, danças, pinturas e
ornamentos, a m de veri car a organicidade do corpo
cotidiano indígena e promover a possibilidade de
e x p e r i m e n t a r a t r a v é s d e e x e r c í c i o s f í s icos/problematizações, elementos da cultura indígena
brasileira. Para isso, os participantes são convidados a
ouvir a voz condutora da o cineira e experimentar o
momento que lhes é oferecido. A o cina será ministrada por representante da etnia
Terena, a pesquisadora Naine Terena.

04 e 05/10 | 14h às 17h | 01 litro de leite UHT | Vagas Limitadas |
Informações e inscrições: 3611-0507 ou aacosta@sescmt.com.br
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SEMANA INDÍGENA
ARTES VISUAIS: EXPOSIÇÃO ARTEFATOS
De acordo com o Instituto Socioambiental (ISA), o Brasil
possui mais de 250 etnias indígenas e a exposição
“Artefatos” traz ao público peças utilizadas como adorno
de algumas das etnias dos estados de Mato Grosso, Pará,
Tocantins e Maranhão. Possuindo diferentes signi cados
e momentos apropriados para o seu uso, entre as peças
encontram-se matéria-prima de origem animal e vegetal,
cada artefato remete à cultura e história de seu povo.

Coquetel de abertura: 05/10 às 17h
Exposição: 05/10 a 24/11 | Seg. a Sex. das 08h30 às 17h15 e Sáb. das 07h45 às 12h45 |
Informações e agendamento escolar: 3611-0506 ou rlerer@sescmt.com.br

SEMANA INDÍGENA
SHOW MUSICAL: CANTORIA DOS POVOS

L

Para o encerramento da Semana Indígena, serão
convidados povos de quatro etnias indígenas para entoar
cantos, sendo eles Adriana Kapovi da etnia Bakairi,
Silvano Chue dos Chiquitanos, Isaac Amajunepá dos
Umutinas e Gilmar Kiripuku dos Terenas.

05/10 | 17h30 | Livre | Entrada Gratuita

SEMANA INDÍGENA
DANÇA: APRESENTAÇÃO DA ETNIA XINGUANA SUYA
O grupo composto por oito mulheres pertencentes à etnia
xinguana Suya, farão uma apresentação de dança típica
da sua cultura. Na cultura dos Suya o cantar e o dançar é a
expressão máxima da sua individualidade e do seu modo
de ser, para eles fazer música é dançar, fazer política e
comunicar algo sobre si mesmo.

05/10 | 18h30 | Livre | Entrada Gratuita

L

CONHECENDO O ARTESÃO

L

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.
06/10 – Cleverson Moura

20/10 – Marcelo Bispo

27/10 – Helena Bastos

Sábados | 8h às 12h | Livre | Gratuito | Informações: 3611-0506 ou rlerer@sescmt.com.br

QUINTAL DA CASA - FEIRA DE ARTE E GASTRONOMIA
A feira de arte e gastronomia traz momentos de lazer no
quintal do Sesc Casa do Artesão, com a comercialização
de artesanatos e da gastronomia local ao som de músicos
locais.
Karola Nunes é a artista desta edição e se apresenta a
partir das 19h.

05/10 | 17h às 21h | Livre | Gratuito

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 8h30 às 17h e aos Sáb. das 8h às 12h.
Informações e agendamento escolar: 3611-0507 ou aacosta@sescmt.com.br

L
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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.
Tchá Cô Bolo (sextas-feiras das 14h às 16h30.)
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. das 08h30 às 12h e das 13h às 17h e aos Sáb. das 07h45 às 12h.

CAFÉ DA MANHÃ NA CASA
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/ 01
xícara de café com leite / 01 xícara de chocolate quente
/ 01 copo de refresco
*A cesta não está inclusa no valor e o cliente não poderá trocar os itens.

Sábados | 07h45h às 11h | Valor promocional: R$ 15,00

SÁBADOS ORGÂNICOS
Pensando em deixar suas manhãs mais agradáveis, o Sesc
Casa do Artesão organiza os Sábados Orgânicos com
frutas, verduras e legumes sem adubos químicos e sem
agrotóxicos. Pão integral, cosméticos orgânicos e
produtos sustentáveis. Um momento ideal para estimular
o consumo consciente e saudável. Venha fazer a feira aos
sábados e aproveitar para conhecer nossos produtos!

Sábados | 08h às 10h | Informações: 3611-0500

JUSCIMEIRA

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE
Quarta: 12h às 19h | Quinta a Sábado: 09h às 21h | Domingo: 09h à 17h
Fone: (66) 3412-1511 | E-mail: juscimeira@sescmt.com.br
End. Rua 07 de Setembro s/n - Zona Rural - Juscimeira - MT
RESERVAS: exclusivamente pelo site www.sescmt.com.br/juscimeira

APARTAMENTO

TRAB. DO COMÉRCIO

PÚBLICO GERAL

Cama Casal

R$ 50,00 (por pessoa)

R$ 80,00 (por pessoa)

Cama Casal + Cama Solteiro

R$ 50,00 (por pessoa)

R$ 70,00 (por pessoa)

Cama Casal + 2 Camas Solteiro

R$ 50,00 (por pessoa)

R$ 65,00 (por pessoa)

Horário de funcionamento da diária: quarta a domingo: 14h às 12h

DAY USE

TRAB. DO COMÉRCIO

PÚBLICO GERAL

Day Use - 4ª a 6ª

Gratuito

R$ 15,00

Day Use - Infantil - 4ª a 6ª

Gratuito

R$ 10,00

Day Use - Sáb. Dom. e Feriados

Gratuito

R$ 20,00

Day Use - Infantil
Sáb. Dom. e Feriados

Gratuito

R$ 10,00

Horário de funcionamento do day use: quarta: 12h às 19h / quinta a domingo: 09h às 21h
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LER ALTA FLORESTA
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ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

3ª e 5ª

19h

Gratuito

Gratuito

2ª e 4ª

18h30

Gratuito

Gratuito

4ª e 6ª

16h

Gratuito

Gratuito

4ª

17h40

Gratuito

Gratuito

6ª

18h30

Gratuito

Gratuito

3ª e 5ª

09h

Gratuito

Gratuito

4ª e 6ª

09h

Gratuito

Gratuito

4ª e 6ª

14h

Gratuito

Gratuito

2ª e 5ª

16h

Gratuito

Gratuito

3ª e 5ª

10h

Gratuito

Gratuito

4ª e 6ª

10h

Gratuito

Gratuito

3ª e 5ª

18h

Gratuito

Gratuito

3ª e 5ª

20h

Gratuito

Gratuito

4ª e 6ª

15h

Gratuito

Gratuito

FUTSAL FEMININO
15 anos acima
FUTSAL MASCULINO
15 a 18 anos
FUTSAL MISTO
11 a 14 anos
GINÁSTICA FUNCIONAL
14 anos acima

MIX DE ESPORTES – APLES I

04 a 06 anos

MIX DE ESPORTES – APLES II

07 a 10 anos

VÔLEI FEMININO
15 anos acima
VÔLEI MASCULINO
15 anos acima
VÔLEI MISTO
11 a 14 anos

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO
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HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

13h às 16h

Gratuito

Gratuito

19h às 22h

Gratuito

Gratuito

07h às 10h

Gratuito

Gratuito

13h às 16h

Gratuito

Gratuito

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

13h às 17h

Gratuito

Gratuito

13h às 17h

Gratuito

Gratuito

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
15 anos acima

2ª a 6ª

PROJETO HABILIDADES DE ESTUDO - PHE
07 a 14 anos

2ª a 6ª

CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO EM TECIDOS
18 anos acima

10 a 14/09

CURSO DE PRODUÇÃO DE IOGURTE
18 anos acima

24 a 28/09

PORTO
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SEMANA DA PESSOA IDOSA
Em comemoração ao dia do idoso, 1° de outubro, será
realizada a Semana do Idoso que abordará assuntos
pertinentes a faixa etária, na busca de promover o
envelhecimento ativo em todas as suas dimensões,
garantindo o protagonismo, a socialização e a sua
autonomia. Uma programação muito especial com rodas
de conversa, vivências, mostra e atividades de lazer.
Ÿ

01/10 - Direitos da Pessoa Idosa / Zumba

Ÿ

02/10 - Saúde Bucal do Idoso / Torneio de jogos de mesa

Ÿ

03/10 - Alimentação Saudável / Diversidade recreativa

Ÿ

04/10 - Saúde do Idoso / O cina de trabalhos manuais

Ÿ

05/10 - Feira de trabalhos manuais confeccionados por integrantes do Grupo de
Idosos/as do Sesc Porto das 09h às 16h / Culinária da Vovó*

01 a 05/10 | Estação_1: 13h30 / Estação_2: 15h | Sala de Capacitação

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.

01/10 | 16h às 20h30 | Espaço Recreativo | Livre

AULÃO DE ZUMBA
Para libertar a criança que existe em você.
Atividade aberta ao público

03/10 | 17h30 | Jardim do Sesc Porto | 14 anos

BINGO RECREATIVO
Premiação: uma cesta regional e um kit de taças. Cartela: 01 litro de leite UHT

04/10 | 17h | Jardim do Sesc Porto

BLITZ DO BRINCAR
Jogos e atividades recreativas para descontração no seu horário de almoço.

Seg., Qua. e Sex. | 12h às 14h | Espaço Recreativo | Gratuito

CULINÁRIA DA VOVÓ
RECEITA: PANQUECA

05/10 | 15h | Cozinha experimental do Sesc Porto | Vagas limitadas

FEIRA DE TRABALHOS MANUAIS
Exposição de materiais confeccionados por integrantes do Grupo de Idosos do Sesc Porto

05/10 | 09 às 16h

PROJETO JOVEM.COM
O cina de "Artes circenses" e "Mídias digitais-youtubers".
Propõe a oferta de atividades socioculturais, sistematizadas em o cinas, como forma de valorização e estímulo ao
potencial criativo, a autoexpressão e o espírito de
coletividade.
Público-alvo: Dependentes de Trabalhadores do
Comércio e Público Geral.
Período de inscrição:
Ÿ

10/09 a 05/10 - Dependentes de Trabalhador do Comércio

Ÿ

24/09 a 05/10 - Público Geral

08 a 11/10 | 15h às 19h | Unidade Sesc Porto | 12 a 17 anos | Gratuito | Inscrição: presencial e
realizada por um adulto responsável | Vagas Limitadas | Informações: 3611-0720
Local de inscrição: Espaço Recreativo do Sesc Porto, de Seg. a Sex. das 8h30 às 20h30
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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.

11 e 25/10 | 18h | Sala de Trabalho com Grupos | Gratuito | Vagas limitadas

CULINÁRIA QUEBRA TORTO
REGIÃO NORTE E NORDESTE
Ÿ

15/10- BAIÃO DE DOIS

Ÿ

29/10- TAPIOCA

15h | Cozinha Experimental | A partir de 14 anos |
Inscrição gratuita na recepção do Sesc Porto |
Vagas limitadas

MESTRE CUCA MIRIM
RECEITA: PÃO DE MEL COM BANANA
Ÿ

18/10 - Faixa etária: 06 a 09 anos

Ÿ

19/10- Faixa etária: 10 a 17 anos

mirim

15h | Cozinha Experimental | Inscrição gratuita na
recepção do Sesc Porto | Vagas limitadas

APREENDENDO A VIVER SAUDÁVEL NO MERCADO DO PORTO
Atividade destinada ao público presente, onde além um saboroso caldo, o Sesc oferece
gratuitamente os serviços de: aferição de pressão arterial, orientação de higiene bucal,
orientações visando à promoção de saúde e IMC, corte de cabelo com o Salão Escola
o cinas e jogos recreativos.

21/10 | 08h às 11h30 | Mercado do Porto | Gratuito | Livre

MUTIRÃO DE AVALIAÇÃO FÍSICO FUNCIONAL E SOCIAL PARA O IDOSO
Considerado uma estratégia educativa que possibilita a realização de diagnóstico e
prescrição de exercícios adequados para a melhoria da qualidade de vida facilitando a
realização de tarefas e rotinas do dia a dia.
OBS: utilizar tênis e roupa confortável para atividade física

20/10 | 08h | Salão Social Sesc Arsenal | Inscrição: até 19/10 no Sesc Porto, Sala Cárdio |
Vagas Limitadas | Acima de 60 anos

CAPACITAÇÃO TRANSANDO SAÚDE – SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
Público: Trabalhadores do Comércio, Bens, Serviços e turismo e Pro ssionais da Educação

22 a 26/10 | 13h30 às 17h30 | Inscrições: Sesc Porto de até 05/10 | Vagas limitadas |
Informações: 3611-0719

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS
RECEITA: BOLO DA CASCA DE ABACAXI

30/10 | 15h | Cozinha Experimental do Sesc Porto | A partir de 14 anos | Inscrições gratuitas
na Recepção do Sesc Porto | Vagas limitadas

AULÃO DE GINÁSTICA HALLOWEEN
Atividade aberta ao público

31/10 |18h às 19h20 e das 19h30 às 20h50 |Jardim da Unidade | 14 anos

APRENDENDO VIVER SAUDÁVEL (AGENDAMENTO)
Palestras e exposição monitorada com temas variados de saúde: hipertensão, diabetes,
saúde bucal, nutrição, higiene pessoal, hepatites virais e IST's. Avaliação e orientações
nutricionais. O cinas e jogos recreativos visando à promoção em saúde e lazer
melhorando a qualidade de vida do indivíduo.
As atividades educativas, nutricionais e recreativas são oferecidas para trabalhadores do
comércio, bens, serviços e turismo; grupos escolares, instituições Sociais e outros.

Informações: 3616-0700
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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

AVALIAÇÃO FÍSICO FUNCIONAL
Fundamental para avaliar a aptidão física relacionada à
saúde e a evolução dos resultados obtidos.
Faixa etária: 16 anos acima - Masculino e Feminino.
Trabalhador do Comércio e Dependentes: R$20,00 /
Público Geral: R$40,00.
A taxa deverá ser paga na Central de Relacionamento
com o cliente e o Agendamento da Avaliação na
Academia do Sesc Porto.
Exclusivo para aluno matriculado em atividade física sistemática no Sesc Porto.

ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR. PÚBLICO GERAL

ADAPTAÇÃO AO MEIO LIQUIDO C/ TUTOR
2ª e 6ª

17h

R$ 50,00

R$ 84,00

3ª e 5ª

10h e 16

R$ 50,00

R$ 84,00

2ª e 6ª

18h

R$ 20,00

R$ 35,00

3ª e 5ª

18h

R$ 20,00

R$ 35,00

14 anos acima

2ª, 4ª e 6ª

18h

R$ 56,00

R$ 107,00

14 anos acima

3ª e 5ª

06h e 19h

R$ 45,00

R$ 84,00

02 a 05 anos
APLAUDI
04 a 06 anos
BIKE

ADAPTAÇÃO AO MEIO LIQUIDO C/ TUTOR
02 a 05 anos

2ª e 6ª

17h

R$ 50,00

R$ 84,00

3ª e 5ª

10h e 16

R$ 50,00

R$ 84,00

FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR. PÚBLICO GERAL
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APLAUDI
2ª e 6ª

18h

R$ 20,00

R$ 35,00

3ª e 5ª

18h

R$ 20,00

R$ 35,00

14 anos acima

2ª, 4ª e 6ª

18h

R$ 56,00

R$ 107,00

14 anos acima

3ª e 5ª

06h e 19h

R$ 45,00

R$ 84,00

09 a 12 anos

3ª e 5ª

09h

R$ 20,00

R$ 35,00

11 a 15 anos

2ª, 4ª e 6ª

19h

R$ 22,00

R$ 40,00

2ª, 4ª e 6ª

08h, 09h e 14h

R$ 45,00

R$ 56,00

3ª e 5ª

09h

R$ 40,00

R$ 50,00

2ª, 4ª e 6ª

18h e 19h

R$ 45,00

R$ 118,00

3ª e 5ª

19h

R$ 40,00

R$ 94,00

3ª e 5ª

12h

R$ 40,00

R$ 94,00

2ª, 4ª e 6ª

07h, 12h e
20h (c/ zumba)

R$ 45,00

R$ 118,00

2ª e 6ª

17h

R$ 40,00

R$ 94,00

3ª e 5ª

17h

R$ 40,00

R$ 94,00

14 anos acima

2ª, 4ª e 6ª

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

R$ 60,00

R$ 166,00

14 anos acima

3ª e 5ª

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

R$ 45,00

R$ 118,00

2ª e 6ª

09h

R$ 40,00

R$ 98,00

3ª e 5ª

09h e 15h

R$ 40,00

R$ 98,00

04 a 06 anos
BIKE

FUTSAL

GINÁSTICA ADAPTADA
45 anos acima

14 anos acima

GINÁSTICA FUNCIONAL
14 anos acima
GINÁSTICA MIX
14 anos acima

GINÁSTICA ZUMBA
14 anos acima
HIDROGINÁSTICA

MUSCULAÇÃO IDOSOS
50 anos acima

* Horários exclusivos para Trabalhadores do Comércio e seus Dependentes

GINÁSTICA AERÓBICA

FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

2ª, 4ª e 6ª

05h30, 11h30,
16h e 19h*

R$ 50,00

R$ 131,00

3ª e 5ª

06h, 11h30,
16h e 19h

R$ 40,00

R$ 100,00

TRAB. COMÉR. PÚBLICO GERAL

MUSCULAÇÃO

14 anos acima

MAT PILATES (Exclusivo para Trab. do Comércio e seus dependentes)
14 anos acima

3ª e 5ª

07h, 10h,
18h e 20h

R$ 50,00

-

50 anos acima

2ª, 4ª e 6ª

10h

R$ 70,00

-

50 anos acima

3ª e 5ª

14h

R$ 50,00

-

07 a 09 anos

3ª e 5ª

18h

R$ 20,00

R$ 35,00

07 a 12 anos

2ª, 4ª e 6ª

14h

R$ 22,00

R$ 40,00

08 a 12 anos

2ª, 4ª e 6ª

18h

R$ 22,00

R$ 40,00

MIX DE ESPORTES

10 a 14 anos

45 anos acima

3ª e 5ª

19h

R$ 20,00

R$ 35,00

2ª, 4ª e 6ª

10h

R$ 22,00

R$ 40,00

2ª e 6ª

16h

R$ 20,00

R$ 35,00

3ª e 5ª

08h

R$ 20,00

R$ 35,00

2ª, 4ª e 6ª

08h e 14h

R$ 60,00

R$ 134,00

08h, 10h
(turma dúpla),
14h, 16h e 17h

R$ 50,00

R$ 84,00

3ª e 5ª

R$ 50,00

R$ 84,00

NATAÇÃO

06 a 13 anos

10 anos acima

2ª, 4ª e 6ª

2ª, 4ª e 6ª

16h

R$ 60,00

R$ 134,00

17h (Turma dupla)

R$ 60,00

R$ 134,00

07h, 12h* ou 13h

R$ 60,00

R$ 134,00

19h*

R$ 65,00

R$ 136,00

06h* e 07h*

R$ 50,00

R$ 84,00

20h*

R$ 50,00

R$ 87,00

2ª, 4 e 6ª

20h

R$ 22,00

R$ 40,00

3ª e 5ª

20h

R$ 20,00

R$ 35,00

13 anos acima
3ª e 5ª
TREINO ORIENTADO
16 anos acima

* Horários exclusivos para Trabalhadores do Comércio e seus Dependentes
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RONDONÓPOLIS
ARTES VISUAIS
EXPOSIÇÃO JANELA DA MEMÓRIA, POR THIAGO IUSSO SINOHARA
Uma janela pode ser feita de muitas coisas – de madeira,
de vidro, de aço, de alumínio. Não importa a matéria: será
sempre composta por folhas e por um aro xo a que
chamam também moldura. Essa moldura é o seu limite: o
que determina sobre que pedaço do mundo essa janela se
abrirá e o que mostrará, a nal, para quem estiver diante
dela. Como em um quadro.
Um quadro é, por assim dizer, uma janela diante da qual
o tempo não passa. Uma janela da memória. Como se a abrisse, o aquarelista Thiago Iusso
Sinohara recupera, nesta exposição, olhares guardados, quase esquecimentos, lembranças
extraviadas da cidade.

Até 22/10 | Ter. a Sex. das 8h às 21h e Sáb. das 12h às 21h | Gratuito | Agendamento de
grupos para visitas mediadas e oﬁcinas: (66) 3411-1491 / 1484 ou ehill@sescmt.com.br

ATELIÊ ABERTO - CURSOS:
CONSTRUÇÃO DA CABEÇA HUMANA - ESCULTA EM CERÂMICA,
COM RHORI PEREIRA
Este curso tem como objetivo, o estudo da anatomia do crânio
humano, esculpindo em massa cerâmica, uma cabeça masculina,
utilizando técnicas de modelagem que vão do planejamento da
peça ao acabamento.
RHORI é diretor de arte e escultor, estudante autodidata, desde 2013
estuda a arte de esculpir em diversos materiais, como: argila, cera e oil
clay, durante este tempo, fez vários cursos online e um workshop
presencial em São Paulo ministrado por Rick Fernandes, dos grandes
artistas nacionais. Desde então, vem movimentando o cenário artístico
mato-grossense, ministrando cursos e realizando exposições.

02 a 06/10 | 18h às 22h | Ateliê de Artes | 02 L de leite UHT |
Inf. e Inscrições: (66) 3411-1491/1484 ou pelo e-mail culturarondonopolis@sescmt.com.br
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ATELIÊ ABERTO
A proposta do Ateliê Aberto é de troca de saberes artísticos entre os participantes, artistas,
educadores, curiosos e todos aqueles que tiverem interesse em processos de experimentações plásticas, uma super oportunidade de aprendizado coletivo.

Todas as Quartas | 19h às 21h30 | Ateliê de Artes | Gratuito |
Inf. e inscrições: (66) 3411-1491/1484 ou pelo e-mail culturarondonopolis@sescmt.com.br

MÚSICA
CÍRCULO MARINHO DE MÚSICA
REFLEXÕES SOBRE ENSINAR E APRENDER MÚSICA: PROPOSTAS
CRIATIVAS PARA EDUCAÇÃO MUSICAL INFANTIL, COM ENNY PAREJO (SP)
Este curso terá por nalidade re etir com os participantes
sobre princípios, conteúdos e procedimentos didáticos
aplicáveis à Educação Musical de crianças na faixa etária
do Ensino Fundamental, bem como, propor a vivência
prática e criativa dos conteúdos essenciais que serão
enfocados.

09 a 12/10 das 18h às 22h / 12/12 das 9h às 12h e 14h às 19h | 02 Litros de leite UHT |
Inf. e Inscrições: (66) 3411-1491/1484 ou e-mail culturarondonopolis@sescmt.com.br

RECREAÇÃO
AGENDAMENTOS COM ESCOLAS MUNICIPAIS
EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA CRIANÇA
Serão realizadas atividades recreativas, o cinas de materiais recicláveis e cinema .

01 a 20/10 | Agendamento Gratuito | Informações: 3411-1460 / ejalmeida@sescmt.com.br

SARAU RECREATIVO
Tema: Afro , nossas origens indígenas, preconceito, Castro Alves - Literatura e Poesia
Participação: Marcio Martins, Poeta e Curador Cultural

26/10 | Concha acústica | 19h30 às 21h30 | 1 litro de leite UHT
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS
Atividade para pais e lhos:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Brincadeiras aquáticas
Jogos, brinquedos e brincadeiras na
Concha Acústica
Recreação esportiva

Ÿ

Jogo de badminton

Ÿ

Jogo de voleibol

Ÿ

Jogo de basquetebol

Ÿ

O cina pé lata

Ÿ

O cina de cinema

Ÿ

O cina de sustentabilidade

Ÿ

O cina de brigadeiro de mandioca

Ÿ

O cina de massinha

Ÿ

Pintura facial

Ÿ

Cinema no campo (a partir das 18h).

12/10 | 14h às 19h | Sesc Rondonópolis | Entrada Gratuita

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

Seg. e Qua. | 17h às 17h50 |05 a 07 anos / Ter. e Sex |17h às 17h50| 08 a 10 anos |
Inscrições e informações: (66) 3411-1450

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.
Menores de idade devem estar acompanhados do
responsável, ambos com documentos de identi cação.

Day use: gratuito para Trabalhadores do Comércio e seus Dependentes com Cartão Sesc
e R$ 15,00 para Público Geral
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ATIVIDADES FÍSICAS
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

05 e 06 anos

2ª e 4ª

08h

R$ 19,00

R$ 32,00

05 e 06 anos

3ª e 5ª

16h

R$ 19,00

R$ 32,00

2ª e 4ª

10h e 17h

R$ 19,00

R$ 32,00

3ª e 5ª

13h

Gratuito

Gratuito

14 anos acima

2ª e 4ª

19h10

R$ 33,00

R$ 80,00

14 anos acima

3ª e 5ª

06h30 e 19h10

R$ 33,00

R$ 80,00

3ª e 5ª

08h30

R$ 22,00

R$ 63,00

3ª e 5ª

16h

R$ 12,00

R$ 30,00

3ª e 5º

20h10

R$ 12,00

R$ 30,00

4ª e 6ª

16h

R$ 15,00

R$ 35,00

2ª e 4ª

15h

R$ 22,00

R$ 63,00

2ª , 4ª e 6ª

06h e 19h10

R$ 33,00

R$ 66,00

14 anos acima

2ª , 4ª e 6ª

07h, 16h e 18h10

R$ 40,00

R$ 95,00

14 anos acima

3ª e 5ª

07h

R$ 22,00

R$ 63,00

09 e 10 anos

2ª e 4ª

13h

R$ 13,00

R$ 33,00

09 e 10 anos

3ª e 5ª

10h

R$ 13,00

R$ 33,00

APLES 1

APLES 2
07 e 08 anos
APLES 45
45 anos acima
BIKE INDOOR

CIRCUITO FUNCIONAL IDOSO
55 anos acima
FUTEBOL SOCIETY
11 a 14 anos

FUTEBOL TREINO ADAPTADO
16 anos acima
FUTSAL
11 a 14 anos
GINÁSTICA ADAPTADA
55 anos acima
GINÁSTICA AERÓBICA
14 anos acima
HIDROGINÁSTICA

MIX DE ESPORTES

FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL
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MUSCULAÇÃO
14 anos acima

2ª , 4ª e 6ª

05h30, 08h30,
17h e 19h

R$ 44,00

R$ 95,00

14 anos acima

3ª e 5ª

05h30, 17h e 19h

R$ 22,00

R$ 63,00

Sábado Livre para inscritos na atividade (apresentar Cartão Sesc para entrar) - 15h às 19h
NATAÇÃO ADULTO
17 anos acima

3ª e 5ª

06h e 18h10

R$ 40,00

R$ 90,00

2ª e 4ª

09h e 14h

R$ 16,00

R$ 37,00

3ª e 5ª

08h e 14h

R$ 16,00

R$ 37,00

3ª e 5ª

09h e 15h

R$ 16,00

R$ 37,00

05 a 10 anos

2ª e 4ª

17h

2 Litros de Leite UTH

05 a 10 anos

3ª e 5ª

17h

2 Litros de Leite UTH

NATAÇÃO INICIANTE 1
07 e 08 anos
NATAÇÃO INICIANTE 2
09 e 10 anos

NATAÇÃO INTERMEDIÁRIO
11 a 16 anos
RECREANDO
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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:
Ÿ 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 Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ou Dependente: Gratuito;
Ÿ Público em Geral: R$ 15,00.

O Sesc Saúde

Mulher
O QUE É O SESC SAÚDE MULHER?
Uma unidade móvel do Sesc com uma equipe de proﬁssionais que realizam
exames e ações educativas sobre saúde.
QUAIS EXAMES SÃO REALIZADOS?
O exame preventivo, também conhecido como Papanicolau ou
Citopatológico, é realizado em mulheres de 25 a 64 anos que já tenham
iniciado sua vida sexual, e a Mamograﬁa para mulheres de 50 a 69 anos.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AGENDAMENTO DOS EXAMES:
Cópia do RG;
Cópia do CPF;
Comprovante de Residência;
Cartão do SUS.
LOCAL:
USF - Unidade de Saúde da Família - Bairro Despraiado.
(Rua Osvaldo da Silva Corrêa, s/n°, Bairro Despraiado, Cuiabá-MT)
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
08h às 12h e 13h às 17h
INFORMAÇÕES: (65) 9 9951-6825

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

