Programação Sesc RJ – Janeiro/2018
*Atenção: a programação pode ser alterada sem prévio aviso.
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Barra Mansa
MÚSICA
Sesc Primeiros Olhares
Grupo musical com repertório infantil escolhido pela sede Sesc RJ. Grátis. 26/01 |
Sexta-feira às 15h30. Classificação: Livre. Teatro Sesc Barra Mansa.

EXPOSIÇÃO

Panorama Sesc | Gravuras
A exposição apresenta 20 gravuras do artista Marcelo Frazão que fazem parte do
acervo do Sesc Rio. As obras, produzidas em 1996 e 1997, revelam escolhas de Frazão
em seu processo criativo e abordam a desconstrução do figurativo e a inclusão na
gravura tradicional de diferentes materiais e objetos na confecção de suas matrizes.
Como produto final, gravura em madeira, em metal e litografia. As interferências
realizadas por meios das experimentações são nitidamente visíveis, identificando
assim, os materiais e objetos utilizados. Grátis. “Atividade Contínua” | Terça a Sexta,
das 09h às 21h. Sábados, Domingos e Feriados, das 09h às 17h. Classificação: Livre.
Galeria de Artes.
Sesc+ Verde I Exposição Água Um Mergulho Consciente
A exposição apresenta uma linha do tempo de consumo de água ao longo do tempo.
Fazem parte do acervo maquetes interativas, réplicas de uma cidade eficiente. Grátis.
“Atividade Contínua” I Terça a Sexta, das 09h às 21h, Sábados, Domingos e Feriados,
das 09h às 18h. Classificação: Livre. Varanda. Vagas para o público inscrito no
Programa de Comprometimento e Gratuidade.
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LITERATURA

Panorama Sesc | Ponto de Leitura
Com o intuito de fornecer acesso à literatura em diversos formatos, o projeto busca
estreitar os laços entre esta e a comunidade, proporcionando a população contato
com livros, gibis, HQs e entretenimento cultural que contribuam com a formação
leitora do cidadão. Grátis. “Atividade Contínua” | Terça a Sexta, das 10h às 16h | Fins
de Semanas e Feriados, das 10h às 17h. Classificação: Livre. Sala ao lado da Central de
Atendimento.

Sesc Primeiros Olhares
Contação de histórias com grupos locais. Apresentação na abertura da colônia de
férias. Grátis. 16/01 | Terça-feira às 14h. Classificação: Livre. Teatro Sesc Barra Mansa.

FILMES E VÍDEOS

Panorama Sesc | Cilada.com
Bruno (Bruno Mazzeo) foi flagrado traindo sua namorada (Fernanda Paes Leme)
durante uma festa de casamento e levou um pé na bunda. Por vingança, ela publicou
na internet um vídeo seu transando com ele, que pagou o maior mico por causa de
uma ejaculação precoce. As imagens viram um sucesso e Bruno uma celebridade, só
que da pior forma possível. Agora, sua única saída é tentar provar para todo mundo
que é bom de cama. Ele passa a recorrer a antigas namoradas, no intuito de registrar
declarações delas em vídeo, ao mesmo tempo em que tenta encontrar novas
parceiras. Paralelamente, Bruno tenta conseguir o perdão de Fernanda.
Grátis
17/01 | Quarta às 19h (1h35 min – Comédia)| Dir. José Alvarenga Júnior
Classificação: 14 anos
Teatro Sesc Barra Mansa
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Panorama Sesc | O Homem do Futuro
João/Zero (Wagner Moura) é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos foi
humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena (Alinne Moraes), uma
antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite
que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo
interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida mudou
totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história, nem que para
isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as
coisas? Grátis. 24/01 | Quarta às 19h (1h46 min – Comédia, Fantasia e Romance)| Dir.
Cláudio Torres. Classificação: 14 anos. Teatro Sesc Barra Mansa.
Panorama Sesc | Muita Calma Nessa Hora
Tita (Andréia Horta), Mari (Gianni Albertoni) e Aninha (Fernanda Souza) são amigas
que enfrentam momentos de decisão em suas vidas. Decididas a relaxar, elas partem
para curtir um fim de semana em Búzios. No caminho encontram com Estrella (Débora
Lamm), uma hippie a quem dão carona e que está atrás de seu pai desaparecido.
Juntas, elas passam por momentos de grande diversão. Grátis. 31/01 | Quarta às 19h.
1h32 min – Comédia) | Dir. Felipe Joffily. Classificação: 14 anos. Teatro Sesc Barra
Mansa.
Sesc Primeiros Olhares | O Homem da Lua
O Homem da Lua vive sozinho neste grande satélite. Um dia, entediado, ele decide
visitar a Terra, e para isso se agarra em um cometa. Quando chega ao novo planeta,
ele se encanta com as belezas naturais, mas logo descobre que não existe apenas
bondade neste local. O Presidente do Mundo, certo de que o Homem da Lua é um
invasor, decide afugentá-lo. Para se salvar, ele deverá contar com a ajuda dos amigos e
das crianças. Grátis.14/01 | Domingo às 15h30 (1h38 min- Animação). Classificação:
Livre
Teatro Sesc Barra Mansa.
Sesc Primeiros Olhares | Asterix e o Domínio dos Deuses
Os participantes da colônia de férias serão convidados a participar das sessões. O
interesse da atividade é potencializar o desenvolvimento do público infantil ao
estimular sua reflexão crítica sobre as questões e temas apresentados.
O imperador romano Júlio César sempre quis derrotar os irredutíveis gauleses, mas
jamais teve sucesso em seus planos de conquista. Até que, um dia, ele resolve mudar
de estratégia. Ao invés de atacá-los, passa a oferecer os prazeres da civilização aos
4

gauleses. Desta forma, Júlio César ordena a construção da Terra dos Deuses ao redor
da vila gaulesa, de forma a impressioná-los e, assim, convencê-los a se unir ao império
romano. Só que a dupla Asterix e Obelix não está nem um pouco disposta a cooperar
com os planos de César. Grátis. 17/01 | Quarta-feira às 15h30 (1h25 min –
Animação/Aventura/Comédia). Classificação: Livre. Teatro Sesc Barra Mansa.

PALESTRAS E DEBATES
Saúde Atitude | Videodebate
Exibição de vídeo educativo seguido de debate sobre o tema: Beba Água.
Grátis. 23/01 | Terça às 14h. Classificação: Livre. Teatro Sesc Barra Mansa.

CURSOS E OFICINAS

Sesc+ Verde I Curso de Brinquedos com reaproveitamento
O Projeto fomenta a percepção crítica na relação homem e ambiente, ultrapassando as
questões ligadas somente a natureza e também determinantes sociais, culturais e
econômicos que contribuem para a construção de uma sociedade mais sustentável em
toda sua complexidade.
17/01 I Quarta, 14h às 18h (turma 1) - Curso de Brinquedos com Reaproveitamento
19/01 I Sexta, 14h às 18h (turma 2) - Curso de Brinquedos com Reaproveitamento
20/01 I Sábado, 14h às 18h (turma 3) - Curso de Brinquedos com Reaproveitamento
24/01 I Quarta, 14h às 18h (turma 4) - Curso de Brinquedos com Reaproveitamento
26/01 I Sexta, das 14h às 18h (turma 5) - Curso de Brinquedos com Reaproveitamento
27/01 I Sábado, 14h às 18h (turma 6) - Curso de Brinquedos com Reaproveitamento
Vagas para o público inscrito no Programa de Comprometimento e Gratuidade.
Classificação: livre
Varanda Rio
Sesc+ Verde I Curso de Horta
O Projeto fomenta a percepção crítica na relação homem e ambiente, ultrapassando as
questões ligadas somente à natureza e também determinantes sociais, culturais e
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econômicos que contribuem para a construção de uma sociedade mais sustentável em
toda sua complexidade.
18/01 I Quinta, das 14h às 18h (turma 1) - Curso de Horta
25/01 I Quinta, das 14h às 18h (turma 2) - Curso de Horta
Vagas para o público inscrito no Programa de Comprometimento e Gratuidade.
Classificação: livre
Varanda Rio
Comer é Divertido | Oficina
Metodologia participativa, dialógica e visão ampliada da saúde, através de jogos
educativos e vídeo debate. Cuidados com saúde, higiene e alimentação de maneira
lúdica. Grátis. 09, 12 e 17/01 | Terça , Quarta e Sexta, das 14h e às 15h. Classificação:
Livre. Sala ao lado da Central de Atendimento.
Saúde Atitude | Oficina
Discussões sobre prevenção de doenças e seus agravos, será realizado através de
oficinas de lavagem das mãos e jogos educativos, onde as crianças de forma lúdica
serão orientadas a cuidar de sua higiene corporal e através do torço estarão
conhecendo o corpo humano. Grátis. 04, 11 e 25/01 | Quintas, das 14h e às 15h.
Classificação: Livre. Varanda.

TORNEIOS E RECREAÇÃO

Lazer no Sesc
Programações diversificadas, atrativas e prazerosas, nos finais de semana, voltadas
para a promoção da qualidade de vida dos comerciários e seus dependentes, através
de atividades lúdicas e recreativas. Grátis. “Atividade Contínua” | Fins de Semanas e
Feriados, das 10h às 18h. Classificação: Livre. Estacionamento, Frente do Casarão e
Quadras.
Espaço Jogo
Espaço lúdico e educativo, destinado à realização de oficinas diversas, ensino de jogos
tradicionais, contemporâneos e torneios. Grátis. “Atividade Contínua” | Fins de
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Semanas e Feriados, das 09h às 17h30. Classificação: Livre. Quadras e Sala de Jogos.
Agendamento prévio de escolas pelo telefone (24) 3324-2976.
Brinquedoteca
Atividades recreativas para crianças de 03 até 07 anos. Grátis. “Atividade Contínua” |
Fins de Semanas e Feriados, das 10h às 16h. Classificação: crianças de 03 até 07 anos.
Sala de Jogos.
Setor de Esporte e Recreação
Empréstimo de jogos, materiais esportivos e recreativos. Obrigatória a apresentação
de documento oficial impresso e/ou carteira do Sesc. Grátis. “Atividade Contínua” |
Terça a Sexta, das 09h às 12h e das 13h30 às 20h30 | Fins de Semanas e Feriados, das
09h às 17h30. Classificação: Livre. Sala de Esporte e Recreação.
Parque Aquático
Banho livre em piscina adulta e piscina infantil somente para associados e
dependentes Sesc. Obrigatória a apresentação de atestado médico, documento oficial
impresso com foto e carteira do Sesc, além de vestimenta adequada (sunga, biquíni ou
maiô não transparente). Durante exposição ao sol, faça ingestão de líquido e use filtro
solar. Grátis. “Atividade Contínua” | Terça a Sexta, das 09h às 20h| Fins de Semanas e
Feriados, das 09h às 17h30. Classificação: Livre. Parque Aquático
Pista de Caminhada
Pista de 500 metros para prática da caminhada livre. Visite seu médico regularmente.
Aberta à comunidade. Grátis. “Atividade Contínua” | Terça a Sexta, das 07h às 21h |
Fins de Semanas e Feriados, das 09h às 17h30 Classificação: Livre. Pista de Caminhada
Parquinho Sesc
Área de recreação ao ar livre dedicada especialmente às crianças, planejada para o
entretenimento e estímulo às atividades físicas. Espaço para brincadeiras infantis.
Aberto à comunidade. Grátis. “Atividade Contínua” | Terça a Sexta, das 09h às 19h30 |
Fins de Semanas e Feriados, das 09h às 17h30. Classificação: crianças de até 10 anos
com 1,30 m de altura. Parquinho Sesc.
Quadra Livre
Duas quadras poliesportivas e um campo de areia society para a prática esportiva
diversa, com horários predeterminados. Sujeito a alterações de acordo com a grade de
aulas do Sesc. Grátis. “Atividade Contínua” | Terça a Sexta, das 09h às 20h30 | Fins de
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Semanas e Feriados, das 09h às 17h30. Classificação: Livre. Quadras. Horários livres
sujeitos à tabela de aulas.

PROJETOS ESPECIAIS

Colônia de Férias | As Crianças no Mundo
O objetivo é de relacionar o tema aos países participantes da Copa do Mundo de
Futebol 2018 e suas peculiaridades, como a cultura, esportes praticados, gastronomia
e demais curiosidades. A ideia central é trabalhar a multidisciplinariedade integrada ao
incentivo da prática esportiva. Confira no site www.sescrio.org.br ou em nossa Central
de Atendimento pelo tel. (24) 3324-2630 os documentos necessários para inscrição. R$
95 (Associados Sesc) | R$ 195 (Público em Geral). 16/01/17 até 02/02/18 |Terça a
Sexta, das 13h às 17h. Classificação: 06 a 12 anos. Inscrições a partir de
01/12/17(exclusivamente para Associados Sesc) e 19/12/17 (Público em Geral).

Campos
TORNEIOS E RECREAÇÃO
Lazer no Sesc
Hidro animação | Domingos e Quintas, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28/01 | 11h às 12h e 14h
às 15h | Grátis | Livre | Parque Aquático.
Recreação Aquática com Brinquedos | Sexta e sábado, 19 e 20/01 | 15h às 17h | Grátis
| Livre |Parque Aquático.
Recreação Aquática | Domingos e Quintas, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28/01 | 12h às 13h e
15h às 16h | Grátis | Livre | Parque Aquático.
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Oficina de Skate | Quartas, 10, 17, 24 e 31/01 | 14h às 15h – iniciantes |15h às 16h
intermediários | Grátis | 7 a 14 anos | Ginásio Poliesportivo.
Oficina de Capoeira | Quintas, 11, 18 e 25/01 | 16h às 17h | Grátis | 7 a 14 anos |
Ginásio Poliesportivo.

Espaço Jogo
Jogos tradicionais, jogos de mesa, oficinas e Espaço Infantil. 02 a 31/01 | Terça a
domingo | 9h às 18h. Grátis | Livre.
Colônia de Férias
Atividades recreativas para crianças de 06 a 12 anos. 16/01 a 02/02 | Terça a sexta |
13h às 17h. Valor: 95 (associados) e 195 (não associados) | Ginásio Poliesportivo
Sesc + Criativo
O projeto propõe atividades que desenvolvam e despertem as habilidades básicas e
geração de renda. Procure o setor de matrículas | Grátis | 16 anos.
Oficina de Costura em Feltro
10 e 17 | quarta-feira| 14h às 17h e 20 min| Espaço Plural.
Sesc + Verde
O projeto apresenta oficinas e vivências, abordando temas sobre o meio ambiente|
Espaço Plural | Grátis.
Roda de conversa “Conhecendo a minha Região” | 30/01 | Terça-feira | 13h | Livre.
Feira de trocas de livros | 02 a 31/01 | Terça a sexta | 9h às 21h | Sábados, domingos e
feriados | 9h às 18h | Livre.
Oficinas de brinquedos com reaproveitamento | 13 e 20/01| Sábados | 10h às 13h e
20min | 8 anos.
Oficinas de plantio | 07, 19, 21, 23, 30/01| Terça, sexta e domingo | 14h às 17h20min
| 8 anos.
Saúde Atitude
Exposição Viagem através das Especiarias | Exposição sobre as especiarias sua historia
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e valores nutricionais | 2ª a 6ª, de 7 às 21 h. sáb. e dom., de 9 às 18 h. Hall de Entrada.
Grátis. Livre.| 02 a 28/01 | Grátis | Livre | Espaço Plural.
Orientações e Aferições | Terças, quintas-feiras e sábados | 02/01 a 30/01| 9h às 11h
| Grátis | Livre | Espaço Plural.
Exposição do Torso do Corpo Humano | Com orientações dos Órgãos do Corpo
Humano seus sistemas e doenças relacionadas | Terça-feira | 02 e 31/01 | 14h às 16h
| Grátis | Livre | Espaço Plural.
Oficina de Mascaras Terapêuticas| Terça-feira | 16/01 | 14h às 17h | Grátis | 18 anos
| Espaço Casarão.
Comer é Divertido
Oficina de Práticas Alimentares Saudáveis | Quinta | 16/01 e 17/01| 14h às 16h |
Grátis | Livre | Casarão das Artes.

FILMES E VÍDEOS

Sesc Primeiros Olhares - O Homem da Lua
O Homem da Lua vive sozinho neste grande satélite. Um dia, entediado, ele decide
visitar a Terra, e para isso se agarra em um cometa. Quando chega ao novo planeta,
ele se encanta com as belezas naturais, mas logo descobre que não existe apenas
bondade neste local. O Presidente do Mundo, certo de que o Homem da Lua é um
invasor, decide afungentá-lo. Para se salvar, ele deverá contar com a ajuda dos amigos
e das crianças. Direção: Stephan Schesch , Sarah Clara | Gênero: Animação| Duração:
95 min. | Ano: 2012| Idioma de áudio: Português/Francês | COR. Sessões: Domingo,
14 e 21/01, 9h | Sessões: Quarta-feira, 10 e 17/01, 9h. Grátis. | Livre| Espaço
Multimídia.
Asterix e o Domínio dos Deuses
O imperador romano Júlio César sempre quis derrotar os irredutíveis gauleses, mas
jamais teve sucesso em seus planos de conquista. Até que, um dia, ele resolve mudar
de estratégia. Ao invés de atacá-los, passa a oferecer os prazeres da civilização aos
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gauleses. Desta forma, Júlio César ordena a construção da Terra dos Deuses ao redor
da vila gaulesa, de forma a impressioná-los e, assim, convencê-los a se unir ao império
romano. Só que a dupla Asterix e Obelix não está nem um pouco disposta a cooperar
com os planos de César. Direção: Louis Clichy, Alexandre Astier | Gênero: Animação |
Duração: 86 min. | Ano: 2014| Idioma de áudio: Português/Francês | COR. Sessões:
Domingo, 14 e 21/01, 14h | Sessões: Quarta-feira, 10 e 17/01, 14h. Grátis. | Livre|
Espaço Multimídia.
Panorama Sesc Cinema Brasileiro Contemporâneo
Não se preocupe, nada vai dar certo
Lalau (Gregório Duvivier) se apresenta pelo interior do país com seu show de piadas,
cujo tema principal é seu pai, Ramon Velasco (Tarcísio Meira), um ator que sempre se
mete em trambiques. Um dia, ao se apresentar no Ceará, Lalau recebe uma proposta
tentadora feita por Flora (Flávia Alessandra), que oferece US$ 100 mil para que ele
finja ser um famoso guru em uma palestra motivacional no Rio de Janeiro. Ele aceita e
parte para o Rio sem avisar o pai. Após ver o filho na capa de um jornal, Ramon resolve
ir atrás dele e cria diversos personagens para garantir a sua parte. Direção: Hugo
Carvana| Duração: 99 min. | Ano: 2011 | Idioma de áudio: Português, Brasil |
COR. Sessão: Sexta, às 14h | 05/01 | Grátis. | 12 anos / Comédia | Espaço Multimídia.
Billi Pig
Marivalda (Grazi Massafera) sonha ser atriz e seu marido, Wanderley (Selton Mello), é
um corretor de seguros falido. Ela rotineiramente sonha com Billi, um porco de
plástico que guarda desde a infância, até que um dia passa a conversar com ele. Em
suas conversas com a dona, Billi a pressiona a largar Wanderley, alegando que ele não
consegue lhe dar o luxo que merece. Marivalda resolve dar um ultimato ao marido,
que fica desesperado em busca de algo que possa manter o casamento. Quando
Tenório (Murilo Grossi), o braço direito do traficante Boca (Otávio Muller), procura o
padre Roberval (Milton Gonçalves), Wanderley tem uma grande ideia. Ele elabora um
plano com o padre, que tem fama de milagreiro, para que possam enganar Boca,
desesperado em busca de alguém que consiga fazer com que sua filha saia do coma.
Direção: José Eduardo Belmonte | Duração: 95 min. | Ano: 2012 | Idioma de áudio:
Português, Brasil| COR. Sessões: Sexta, às 14h| 12/01 | Grátis. | 12 anos / Comédia|
Espaço Multimídia.

11

Cilada.com
Bruno (Bruno Mazzeo) foi flagrado traindo sua namorada (Fernanda Paes Leme)
durante uma festa de casamento e levou um pé na bunda. Por vingança, ela publicou
na internet um vídeo seu transando com ele, que pagou o maior mico por causa de
uma ejaculação precoce. As imagens viram um sucesso e Bruno uma celebridade, só
que da pior forma possível. Agora, sua única saída é tentar provar para todo mundo
que é bom de cama. Ele passa a recorrer a antigas namoradas, no intuito de registrar
declarações delas em vídeo, ao mesmo tempo em que tenta encontrar novas
parceiras. Paralelamente, Bruno tenta conseguir o perdão de Fernanda. Direção: José
Alvarenga Jr. | Duração: 95 min. | Ano: 2011| Idioma de áudio: Português, Brasil |
COR. Sessão: Sexta, às 14h| 19/01 | Grátis. | 14 anos| Comédia / Espaço Multimídia.
O homem do futuro
João/Zero (Wagner Moura) é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos atrás
foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena (Alinne Moraes), uma
antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite
que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo
interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida mudou
totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história, nem que para
isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as
coisas? Direção: Claudio Torres. | Duração: 106 min. | Ano: 2011| Idioma de áudio:
Português, Brasil | COR. Sessão: Sexta, às 14h| 26/01 | Grátis. | 12 anos| Comédia /
Espaço Multimídia.
Muita calma nessa hora
Tita (Andréia Horta), Mari (Gianni Albertoni) e Aninha (Fernanda Souza) são amigas
que enfrentam momentos de decisão em suas vidas. Decididas a relaxar, elas partem
para curtir um fim de semana em Búzios. No caminho encontram com Estrella (Débora
Lamm), uma hippie a quem dão carona e que está atrás de seu pai desaparecido.
Juntas, elas passam por momentos de grande diversão. Direção: Felipe Joffily |
Duração: 95 min. | Ano: 2010| Idioma de áudio: Português, Brasil | COR. Sessão:
Sábado, às 14h| 27/01 | Grátis. | 14 anos| Comédia / Espaço Multimídia.
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PROJETOS ESPECIAIS
Contação de história - “Imaginasonho”, Clara Santhana
Imaginasonho se inicia com o conto africano Anansi e o Baú de Histórias. Neste conto,
Anansi, o Deus Aranha, que era muito curioso e esperto, decidiu que queria todas as
histórias para si, podendo assim conta-las aos homens. Este é uma história de como
surgiram as histórias. Após este primeiro conto, outros dois são apresentados em
sequência. Estes são inspirada nos livros da autora norte americana Audrey Wood, que
traz à tona uma atmosfera de fantasia e de sonhos. Em Uma Casa Sonolenta, onde
todos viviam dormindo, a narração é cumulativa e a todo momento mais um
personagem se junta nesta soneca coletiva. E quem diria que uma simples pulguinha
saltitante pudesse acabar com tudo aquilo num só instante! Já na Bruxa Salome, uma
feiticeira muito esperta que usou o truque do pé, vai transformando as crianças de
uma cidade em iguarias para o almoço da feiticeira medonha. 24/01 | 10h às 11h |
Grátis |Livre | Espaço Plural.

Copacabana
IDOSOS
Sesc + Vida: Consciência Corporal
A oficina tem como proposta desenvolver o trabalho não só como uma atividade física,
mas como vivência de um processo terapêutico de autoconhecimento que promove
benefícios à saúde, autonomia, bem estar social e desenvolvimento. Grátis. Atividade
Contínua | Segundas, 9h e 10h30. Classificação: 60 anos.
Sesc + Vida: Musicalização e Técnica Vocal
Atividade na qual os integrantes do grupo se expressam através da palavra poética
cantada. O cantar em grupo fortalece a troca de emoções, percepções e significados,
otimiza as relações interpessoais, estimula a expressão emocional individual, o
trabalho em equipe e a disciplina, utilizando a música como ferramenta. Grátis.
Atividade Contínua | Segundas, 14h e 15h30. Classificação: 60 anos.
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Sesc + Vida: Ativação da Memória: Curso de estímulo à memória
Considerando a importância da memória para o desempenho das atividades cotidianas
e que grande parte dos idosos queixam-se frequentemente em relação à perda desta
capacidade, este curso tem por finalidade oferecer treinamento da memória para
promoção de saúde dessa população. Os encontros propõem atividades com o intuito
de levar a experiência de construção coletiva de conhecimentos e estímulo do cérebro
através leitura de textos, percepção de imagens, música e jogos. Grátis. Atividade
Contínua | Terças, 9h e 10h30 | Sextas, 14h e 15h30. Classificação: 60 anos.
Sesc + Vida: Danças Populares – Ritmos Diversos
A atividade tem por objetivo ampliar, diversificar e inovar o atendimento aos idosos,
numa perspectiva sociocultural e integradora de diferentes linguagens artísticas,
contribuindo para uma inserção consciente e participativa da vida em sociedade,
através de oficinas de dança para público participante do Sesc+ Vida. Atividade
Contínua | Quartas e Sextas, 10h e 11h. Classificação: 60 anos.

Sesc + Vida: Expressão Corporal e Dramatização
O Curso de Expressão corporal e dramatização para Idosos tem como proposta
trabalhar a dramaturgia como ferramenta para o desenvolvimento cultural do idoso,
estimular a leitura, a pesquisa, a memorização, a concentração, o movimento do
corpo, assim como facilitar as relações e o convívio social promovidos nos encontros.
Atividade Contínua | Quintas, 14h. Classificação: 60 anos.

Duque de Caxias
OFICINAS E CURSOS

Sesc+ Verde - Curso - Reaproveitamento de caixas de leite e suco
Uma opção para quem deseja reutilizar materiais para fazer lindos objetos para o dia a
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dia e contribuir para a diminuição de resíduos sólidos na natureza. Grátis. Livre. Vagas
Limitadas: Inscrições antecipadas pelo telefone 3659-8474. 11, 18 e 25/01 | Quintas,
das 13h às 16h20.
Sesc+ Verde - Curso - Plantio de espécies aromáticas
Uma alternativa ao método tradicional para quem não tem disponibilidade de
canteiros, as hortas domésticas possibilitam uma alimentação mais saudável utilizando
pequenos espaços disponíveis em casa. Grátis. Livre. Vagas Limitadas: Inscrições
antecipadas pelo telefone 3659-8474. 11, 18 e 25/01 | Quintas, das 9h às 12h20.

EXPOSIÇÕES

Espaço Vivo – Exposição Brincar de viver
O projeto “Espaço Vivo”, que baseado em experiências bem-sucedidas com projetos
artísticos na linguagem de Grafite/Arte Mural, se propõe a realizar simultaneamente a
pintura das fachadas externas de 3 unidades do Sesc – Duque de Caxias, Engenho de
Dentro e Três Rios, com a participação de cerca de 11 artistas da nova geração do
grafite. A proposta terá como referência e inspiração a música-poesia “Brincar de
Viver” de Guilherme Arantes, reconhecida na voz de Maria Bethânia. Grátis. Livre.
Terça a sábado, 8h às 17h. Visitas mediadas: Terça a Sábado, das 9h às 15h.

PROJETOS ESPECIAIS

Visita Mediada – Espaço Verde
O projeto Sesc+ Verde fomenta a percepção crítica na relação homem e ambiente,
ultrapassando as questões ligadas somente a natureza e incluindo também os
determinantes sociais, culturais e econômicos que contribuem para a construção de
uma sociedade mais sustentável em toda sua complexidade. Grátis. Livre. 18 e 25/01 |
Quintas, das 10h às 11h.
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FILMES E VÍDEOS

Sesc VerCiência – Exibição de Curtas
Serão propostas rodas de conversa a partir de mostras de curtas do projeto
VerCiência, programa cujo objetivo principal é promover e incentivar a difusão do
conhecimento e da cultura científica por meio da linguagem audiovisual. Grátis. Livre.
12, 13, 16, 19, 20, 23, 26 e 27/01. Terças, quartas e sábados das 9h às 12h.
Panorama Sesc - Audiovisual
De janeiro a junho de 2018, o Sesc RJ investe na difusão da cinematografia nacional,
utilizando os filmes da Coleção Cinema Brasileiro Contemporâneo como base para a
composição de recortes curatoriais que apresentam ao público toda a diversidade da
produção audiovisual brasileira. Programação de janeiro:
06/01, 10h - Hotel Atlântico - Dir. Suzana Amaral | Drama | 2009 | 14 anos
Alberto (Júlio Andrade) é um ator desempregado, que vive no Hotel Atlântico. Um dia,
após ver o IML retirar um cadáver do hotel em que vive, ele decide iniciar uma
jornada. No caminho, conhece diversas pessoas que mudam sua vida. Durante a
viagem de ônibus ele conhece uma polonesa (Lorena Lobato). Ao chegar, recebe
abrigo de um sacristão (Gero Camilo), que lhe dá a batina de um padre morto. Alberto
passa a agir como se realmente fosse um padre. Após sofrer um acidente e ser levado
a um hospital, ele conhece o enfermeiro Sebastião (João Miguel) e Diana (Mariana
Ximenes), a filha do médico que o atende. Os dois provocam grandes mudanças em
sua vida.
13/01, 10h - Maré, nossa história de amor - Dir. Lucia Murat, Lúcio Kodato | Drama |
2008 | 16 anos
A favela da Maré, no Rio de Janeiro, é dividida pela briga pelo poder no tráfico de
drogas. Analídia (Cristina Lago) é a filha de um dos chefes, que está atualmente preso.
Jonatha (Vinícius Black) é o MC da comunidade e também irmão de Dudu (Babu
Santana), que disputa o poder com o pai de Analídia. O sonho de Jonatha é gravar um
CD, mas ele reluta em aceitar a proposta de Dudu para financiar sua produção, já que
o dinheiro viria do tráfico. Jonatha e Analídia vivem em famílias rivais e se apaixonam
ao se conheceram no grupo de dança da comunidade, coordenado por Fernanda
(Marisa Orth).
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20/01, 10h - Budapeste - Dir. Walter Carvalho | Drama | 2009 | 16 anos
José Costa (Leonardo Medeiros) é um bem sucedido ghost writer. Ao retornar do
Congresso de Escritores Anônimos, em Istambul, uma ameaça de bomba faz com que
seu voo aterrisse em Budapeste, na Hungria. Logo ao chegar, se apaixona pelo idioma
local. Já de volta ao Rio ele reencontra Vanda (Giovanna Antonelli), sua esposa, e o
filho. Entretanto sua vida torna-se cada vez mais infeliz, o que faz com que comece a
murmurar em húngaro enquanto dorme. Para salvar o casamento Costa passa a
escrever autobiografias, numa tentativa de que a vida de outras pessoas o salve do
tédio que sente. Seu maior sucesso comercial conta as aventuras amorosas de um
alemão, Kaspar Krabbe (Antonie Kamerling), no Brasil. Só que Vanda se apaixona por
Krabbe, acreditando ser ele o autor do livro, o que faz com que Costa sinta-se traído e
ressentido com o trabalho que exerce.
27/01, 10h - A erva do rato - Dir. Julio Bressane | Drama | 2009 | 16 anos
Após se conhecerem em um cemitério a beira-mar, um homem (Selton Mello) propõe
a uma mulher (Alessandra Negrini) que cuide dela. Ela aceita a oferta, o que faz com
que morem juntos. Durante um longo tempo ele conta histórias sobre a geografia do
Rio de Janeiro, os venenos preparados pelos índios e a mitologia grega. Até que,
notando o cansaço dela, ele decide comprar uma câmera fotográfica. Ela logo se torna
sua musa, sendo o foco principal de todas as suas fotos. Quando descobre que um rato
está roendo as fotografias tiradas, ele espalha pela casa diversas ratoeiras. Mas aos
poucos descobre que o animal não é tão indesejado assim.
Cine Sesc Primeiros Olhares
Programação direcionada à infância a partir de experiências singulares que
diversificam o repertório artístico do público infanto-juvenil. Programação:
12/01, 10h - 31 minutos - Dir. Alvaro Díaz, Pedro Peirano | Infantil | 2012 | Livre
Juanín atua como produtor no famoso noticiário de TV 31 Minutos. Ele é o último de
sua espécie, uma raridade que desperta o interesse de uma malvada colecionadora de
animais em extinção conhecida como Cachirula. Ela só precisa dele para completar sua
exótica coleção. Contando com a ajuda de Tio Careca, ela dá início a uma caçada pelo
último membro dos juanines. Juanín acaba raptado e levado até o fantástico castelo de
vilão, onde são mantidos todos os animais de sua coleção. A atrapalhada equipe do
programa 31 Minutos irá procurar pelo amigo e companheiro de trabalho, sem saber
que acabarão enfrentando um verdadeiro exército.
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Sesc Territórios – Audiovisual
Programação que promove as características locais e seus vínculos, atuando na
promoção da visibilidade, estímulo e intercâmbio da produção de artistas locais.
Realizador/ Debatedor: Getúlio Ribeiro. Exibição de dois curtas: Dias e Dias (18 min) e
Um filme para Gerson (17 min). Grátis. Livre. 27/01 | Sábado, 14h.

LITERATURA

Sesc Primeiros Olhares – Literatura: Maria Menina | Contação de Histórias
Neste trabalho, o Grupo Sonhar-se Mundo propõe um espetáculo que conta a história
de Maria Menina. Sonhar-se Mundo é um projeto de contação de histórias que surgiu
do desejo de despertar leitores brincantes do mundo. O grupo apresenta os
personagens Maria Menina e João Moço, menino dos pés dançantes, com contos
autorais criados e narrados por duas contadoras – também atrizes profissionais – que
incorporam elementos do teatro, da música e da dança em suas narrativas. Com o
Grupo Sonhar-se Mundo. Grátis. Livre. 24/01 | Quarta, às 10h e 14h.
Grupo Sussurradores Poéticos | Intervenção Poética
Neste trabalho, o Sussurradores Poéticos propõe a realização de sessões de “Sussurro
Poético – Poemas ao pé do ouvido”, uma Intervenção artística e poética que busca
provocar o público a encontrar uma brecha no corre-corre do cotidiano para
realmente aguçar seus ouvidos e sua sensibilidade. Feitas simultaneamente por dois
artistas, as intervenções lançam mão de tubos de papelão adereçados, através dos
quais, individualmente, os artistas sussurram poemas e trechos de textos narrativos
diretamente no ouvido dos frequentadores dos espaços culturais onde se dão essas
intervenções. Uma pausa no cotidiano, um recorte que proporciona outro olhar sobre
a vida, um olhar mais apurado, mais terno, mais mágico, mais lúdico e, sobretudo,
mais humano. Grátis. Livre. 27/01 | Sábado, às 11h.
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EXPOSIÇÕES

Panorama Sesc – Artes Visuais: Exposição de fotografias Olhares da Baixada
A proposta Olhares da Baixada consiste na realização de uma exposição fotográfica sob
a ótica de 9 artistas que possuem ligações afetivas, profissionais e pessoais com a
baixada fluminense. A exposição é composta por 3 recortes curatoriais, cada um
estabelecido em uma unidade SESC (Duque de Caxias, São João de Merití e Nova
Iguaçu). Artistas: Ratão Diniz, Igor Freitas, Mazé Mixo, Getúlio Ribeiro, Theo Guedes,
Danilo Sergio, Fabio Caffé, Tayana Leoncio e Paula Eliane. Curadoria de Simone
Rodrigues. Grátis. Livre. Visitação: de terça a sábado, das 8 às 17h.

Engenho de Dentro
TORNEIO E RECREAÇÃO

Lazer no Sesc
Atividades recreativas diversificadas e para todas as idades aos sábados. Aulas abertas.
Oficinas de Esportes e brincadeiras populares. Grátis. 06, 13, 20 e 27/01. I Sábados 10h
às 16h. Classificação: Livre. Local: Mini Quadra.
Colônia de Férias
As Crianças no Mundo é o tema da edição de janeiro de 2018 da Colônia de Férias
Sesc. Com atividades lúdicas e educativas, a ideia é ocupar o tempo livre das crianças
durante o recesso escolar e, ao mesmo tempo, informar e divertir os pequenos. A
temática dessa edição foi escolhida já no clima da Copa do Mundo de 2018 e o foco
são os países participantes, suas peculiaridades como cultura, esportes tradicionais,
gastronomia e demais curiosidades. A colônia acontece entre os dias 16/01/2018 e
02/02/2017 (de terça a sexta, das 13h às 17h), para crianças de 6 a 12 anos. R$ 95,00
(Dependentes) I R$ 195,00 (Usuário). 16/01/2018 a 02/02/2018. I Terça a Sexta das
13h às 17h. Para crianças com idade entre 06 e 12 anos. As inscrições iniciam no dia
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01/12/2017 (exclusivamente para dependentes de comerciários) e no dia 19/12/2017
(para o público geral), diretamente na secretaria das unidades. As vagas são limitadas!
Os documentos necessários para inscrição são:
Carteira do SESC, Cópia de RG do responsável, Cópia certidão de nascimento ou RG do
menor, Comprovante de residência, Atestado médico atualizado, 1 foto 3x4 e
pagamento da taxa conforme a categoria.
Cultura Digital
Espaço equipado com 10 computadores para exploração de conteúdos digitais pelos
frequentadores através de Navegação Livre. Grátis. 2 a 31/01. I Terça a sexta das 10 às
12h. Classificação: Livre. Local: Sala de Cultura Digital. Para fazer o cadastro é
necessário apresentar documento oficial com foto ou carteira atualizada do Sesc.
Crianças menores de 12 anos, somente acompanhadas de adulto maior de 18 anos.

EXPOSIÇÃO

Exposição Fayga Ostrower – Artista Educadora
Fayga é uma artista multifacetada. Gravadora, pintora, desenhista, ilustradora, teórica
da arte e professora. Fayga Ostrower tem uma produção vasta e rica com técnicas
diversas, como xilogravura, serigrafia em tecidos e litogravura, esta última dá origem à
exposição. A partir de suas obras vamos adentrar a produção artística e intelectual de
Fayga Ostrower, exprimindo suas ideias e sua produção de forma a apresentar dois
universos únicos e paralelos que se completam: O universo da Fayga Artista e da Fayga
Educadora. Grátis. Até 30/03. | Terça a sexta das 7h às 20h30 I Sábados, domingos e
feriados das 9h às 17h30. Classificação: Livre. Local: Espaço Galeria. Agendamento para
Grupos: (21) 3822-4892.
Visita Mediada à Exposição Fayga Ostrower – Artista Educadora
As visitas mediadas acontecem terças e quintas. Os participantes serão apresentados
às obras, técnicas utilizadas, seus autores e um breve histórico sobre a gravura
brasileira. Grátis. 16 a 30/01. I Terças e quintas 9h às 18h. Livre. Agendamento (21)
3822-4892.
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FILMES E VÍDEOS

Panorama Sesc Cinema - Cinema Brasileiro Contemporâneo
De janeiro a junho de 2018, o Sesc RJ investe na difusão da cinematografia nacional,
utilizando os filmes da Coleção Cinema Brasileiro Contemporâneo como base para a
composição de recortes curatoriais que apresentam ao público toda a diversidade da
produção audiovisual brasileira. Grátis. 03 a 27/01. I Quartas 15h. I Sábados 15h. Local:
Sala de Vídeo.
Sesc Primeiros Olhares
Programação direcionada à infância a partir de experiências singulares que
diversificam o repertório artístico do público infanto-juvenil. Grátis. Classificação: Livre.
Local Teatro.
O Mundo dos Pequeninos
19/01. I Sexta às 15h30.
O homem da lua
26/01. I Sexta às 15h30.
Ciência e Conhecimento Roda de Conversa VerCiência no Sesc
Rodas de Conversa a partir de mostras de curtas do VerCiência, programa cujo objetivo
principal é promover e incentivar a difusão do conhecimento e da cultura científica por
meio da linguagem audiovisual. Grátis. 09 a 25/01. | Terça, quinta e sábado das 14h às
17h. Classificação: 16 anos. Local: Sala de Vídeo.
Ciência e Conhecimento Oficina Digital Games
Programação a partir de jogos virtuais com vistas ao desenvolvimento de habilidades e
competências, como experimentar formas de aprender e solucionar problemas,
improvisar, avaliar o ambiente, acompanhar o fluxo das histórias, entre outras. Grátis.
06 a 27/01. | Sábados das 10h às 12h. Classificação: Livre. Local: Sala de Cultura Digital.
Educação - Ciência e Conhecimento Instalações Itinerantes Os Cinco Sentidos
Exposição com modelos científicos, vídeos e vivências sobre os sentidos e como ele
nos fazem perceber o mundo ao nosso redor. Grátis. 11 a 30/01. | Terça a sábado das
10h às 17h. Classificação: Livre. Local: Espaço de Convivência.
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INFANTIL

Sesc+ Verde – Mini Curso de Reaproveitamento de Garrafas
Ressalta a importância e os cuidados com a Natureza, assim como, ensina as técnicas
de reaproveitamento de garrafas, transformando em objetos decorativos. Grátis. 16 a
30/01. | Terças e quintas de 13h às 17h. Classificação: 15 anos. Local: Sala de Artes.
Inscrições: (21) 3822-9532.
Sesc+ Verde – Pegada Ecológica
Palestra sobre as questões ambientais. Grátis. 17, 19, 24 e 26/01. | Quartas e sextas
das 13h às 17h. Classificação: a partir de 15 anos. Local: Teatro. Inscrições: (21) 38229532.

LITERATURA

Sesc Primeiros Olhares
Grátis. 17/01. | Quarta às 10h e 14h . Classificação: Livre. Local: Teatro.
Sesc Primeiros Olhares
Grátis. 23/01. | Terça às 16h. Classificação: Livre. Local: Teatro.

Madureira
CURSOS E OFICINAS

Roda de Conversa VerCiência no Sesc
Rodas de conversas a partir de mostras de curtas do VerCiência, programa cujo
objetivo principal é promover e incentivar a difusão do conhecimento e da cultura
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científica por meio da linguagem audiovisual. Grátis. 05 a 27/01. | Quartas, sextas e
sábados das 14h às 16h30. Classificação: Livre
Instalações Itinerantes “A Ciência da Animação”
Instalação sobre os processos de animação e a invenção do cinema, a partir de
engenhocas e brinquedos como o zootrópio, praxinoscópio e traumatroscópio,
inventados no século XIX, criando, assim, a ilusão do movimento. Grátis. 13 a 30/01. |
Terça a domingo das 10h às 17h. Classificação: Livre. Local: Sala de Ciências.
Oficina Digital Games
Programação a partir de jogos virtuais com vistas ao desenvolvimento de habilidades e
competências, como experimentar formas de aprender e solucionar problemas,
improvisar, avaliar o ambiente, acompanhar o fluxo das histórias, entre outras. Grátis.
06 e 13/01. | Sábado das 10h às 14h. Classificação: Livre. Local: Sala Cultura Digital.
Sesc+ Verde – Curso de reaproveitamento de caixas de leite e suco
Promoveremos oficinas de reaproveitamento de materiais visando à diminuição do
descarte de resíduos na natureza. Grátis. 13, 20 e 27/01. | Sábados 10h às 14h.
Classificação: Livre. Local: Espaço das artes.
Sesc+ Verde – Trocas de mudas e sementes - Vivências
Nesta programação, véspera do início do verão, falaremos sobre o conceito de "ilhas
de calor" e como isso afeta a qualidade do ambiente urbano. Suas causas e
consequências. Grátis. 26/01. | Sexta às 14h. Classificação Livre. Local: Espaço das
Artes.
Sesc+ Criativo – Curso de Pinturas de canga e bolsa de praia
Grátis. 04 a 30/01. | Terças e quintas de 9h às 13h. Classificação: 18 anos. Local: Sala 2.

TORNEIOS E RECREAÇÃO

Espaço Jogo
Espaço de lazer através de jogos tradicionais, jogos de mesa, jogos gigantes e torneios
relâmpagos para todas as idades. Grátis. 02 a 31/01. I Terça a sexta das 8h às 20h. I
Sábados, domingos e feriados das 10h às 17h. Classificação: Livre. Local: Espaço Jogo.
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Lazer no Sesc
Programação especial com recreação atrativa e prazerosa. Circuito funcional,
recreação esportiva, futebol Freestyle, badminton e recreação aquática. Informações
no Setor de Esporte e Recreação 3350-2699. Grátis. 06 a 28/01. I Sábados e domingos
das 10h às 17h. Classificação: Livre. Local: Quadra Coberta e Piscina.
Colônia de Férias
Atividades recreativas, esportivas, culturais, educativas e de educação para saúde.
Crianças de 6 a 12 anos. Dependentes R$ 95,00 e usuários R$ 195,00. 16/01 a 02/02. I
Terça a sexta, das 13h às 17h. Local: quadra e demais dependências da unidade.

PALESTRAS E DEBATES

Sesc+ Verde – Palestra sobre Consumo consciente
Nesta programação abordaremos como o consumo afeta a nossa relação com o meio
ambiente principalmente na disponibilidade dos recursos naturais. Grátis. 13/01. |
Sábado às 10h. Classificação: Livre. Local: Sala A.

LITERATURA

Sesc Primeiros Olhares – Imaginidade
Contação de Histórias com Joyce Cândido e Leo Bento
Imaginidade é o nome do espetáculo que conta as aventuras de dois amigos, Joyce e
Bento, que com muita imaginação e criatividade passeiam pelo jardim, cantando com
os animais, entram no mundo do folclore e no mundo das canções de natal! Músicas
inéditas e alguns clássicos natalinos fazem parte desta contação de história super
divertida! Grátis. 16/01. | Terça às 10h e 14h. Classificação: Livre.
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Niterói
TORNEIOS E RECREAÇÃO
Colônia de Férias
Atividades esportivas e recreativas para crianças de 6 a 12 anos, abordando o tema As
Crianças no Mundo! Inscrições a partir de 30/11 nas unidades do Sesc Rio. R$95,00
(dependentes) e R$195,00 (usuários). 16/1 a 2/2 | Terça a sexta, das 13h às 17h.
Espaço jogo
Espaço para oferta, monitorada, de jogos de mesa, eletrônicos e tabuleiro. Grátis.
Livre. Sextas, das 13h às 18h e sábados das 10h às 16h.
Lazer no Sesc
Circuito funcional e hidroginástica - Sábados das 8h às 10h. Sala de pilates e piscina;
Oficinas de esportes olímpicos - Sábados, das 10h às 12h. Ginásio;
Futsal sub 12 – Sábados, das 12h às 14h. Ginásio. Grátis. Livre.

FILMES E VÍDEOS
Panorama Sesc
O Sesc RJ investe na difusão da cinematografia nacional, utilizando os filmes da
Coleção Cinema Brasileiro Contemporâneo como base para a composição de recortes
curatoriais que apresentam ao público toda a diversidade da produção audiovisual
brasileira.
Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo
Um geólogo é enviado para uma região isolada no Nordeste do Brasil para o
levantamento de fontes de água, mas começa a sentir a sensação de abandono e
solidão. De Marcelo Gomes e Karim Aïnouz. Brasil, 2009. 74 minutos. Grátis. 4/1 às
18h. Classificação: 14 anos. Local: sala multimídia.
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Trabalhar Cansa
Acontecimentos inexplicáveis assustam uma mulher (Helena Albergaria) e seu marido
(Marat Descartes) no supermercado que acabaram de comprar. De Juliana Rojas e
Marco Dutra. Brasil, 2011. 99 minutos. Grátis. 11/1 às 18h. Classificação: 12 anos.
Local: sala multimídia.
A Alegria de Joy
A história de Luiza, menina de 16 anos, que não aguenta mais ouvir falar no fim do
mundo. Em uma noite de Natal, seu primo João é baleado misteriosamente em uma
rua na Baixada Fluminense e desaparece no meio da madrugada. Semanas depois,
enquanto Luiza passa dias sozinha no apartamento onde vive com sua mãe, um
misterioso visitante vem bater à sua porta: João, como um fantasma, pedindo para se
esconder ali. De Felipe Bragança e Marina Meliande. Brasil, 2010. 35 minutos. Grátis.
18/1 às 18h. Classificação: 14 anos. Local: sala multimídia.
Feliz Natal
Caio, um homem de 40 anos, tenta uma reaproximação com sua família problemática
perto do Natal. A mãe é alcoólatra, o pai o rejeita e o irmão está em crise no
casamento. Em meio a isso tudo, ele reflete sobre sua própria existência. De Selton
Mello. Brasil, 2010. 104 minutos. Grátis. 25/1 às 18h. Classificação: 14 anos. Local: sala
multimídia.
Sesc Primeiros Olhares
Programação direcionada à infância, a partir de experiências singulares, que
diversificam o repertório artístico deste público.
High School Musical - O Desafio
Estudantes conspiram contra uma estrela do basquete e uma tímida novata para evitar
que eles cantem em uma produção musical. EUA, 2010. 96 minutos. Grátis. 13/1 às
14h. Classificação: livre. Local: sala multimídia.

EXPOSIÇÃO
Passinho de Angola
As fotografias de Maria Buzanovsky reunidas para esta exposição fazem a conexão
entre duas formas populares de expressão cultural: a capoeira e a dança do passinho.
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Nas imagens, questões pertinentes à forma como os movimentos corporais similares,
em alguns casos coreografados, e a reunião seja para batalha ou luta em formação de
roda são reveladas ao público. A música, outro elemento forte em comum das duas
expressões, se faz presente visualmente nas imagens clicadas pela artista. Tradição,
performance e resistência formam uma tríade que serve como pilar para novas
aproximações entre as duas forma de dança e afirmação cultural. Grátis. 2/1 a 31/1 |
Terça a sábado, das 8h às 17h. Classificação: livre. Local: galeria de arte.

Nova Friburgo
EXPOSIÇÃO
A Música de Scliar
Scliar homenageia o centenário da morte do compositor Carlos Gomes, com uma
interpretação bastante original onde os elementos plásticos e os elementos musicais
estão em diálogo íntimo. 2 a 31/1. terça a domingo das 9h às 18h. Classificação: livre.
Galeria de Artes. Grátis.

CURSOS E OFICINAS
Sesc+ Verde Oficina de plantio
A oficina acontece no Espaço interno do hotel e no Espaço Verde da unidade, tem
duração de uma hora/ dia, ensinando técnicas simples para reproduzir e plantar
mudas. Grátis. 19 e 20/1| 9h. Classificação: livre.

Curso Plantio de espécies Aromáticas
Se caracterizam por oferecer conteúdos e práticas que ampliem o conhecimento sobre
questões relacionadas ao projeto, cabendo ressaltar que os cursos realizados pelo
Sesc-RJ não possuem caráter profissionalizante” 23,24,25 e 26/01. 13h. Classificação:
livre.
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FILMES E VÍDEOS
Tropicália
Uma análise sobre o importante movimento musical homônimo, liderado por Caetano
Veloso e Gilberto Gil no final dos anos 1960. O documentário resgata uma fase na
história do Brasil em que cena musical fervilha e os festivais revelavam vários novos
talentos. Ao mesmo tempo, o Brasil sofria com a ditadura dos generais no poder, o que
fez com que Caetano e Gil fossem exilados do país. Grátis. 6/1. 16h. Classificação: 12
anos.
Uma Noite em 67
Final do III Festival da Música Popular Brasileira da TV Record, 21 de outubro de 1967.
Entre os candidatos aos principais prêmios figuravam Chico Buarque de Holanda,
Caetano veloso, Gilberto Gil, e Mutantes, Roberto Carlos, Edu Lobo e Sergio Ricardo,
protagonista da célebre quebra da viola no palco. Com imagens de arquivo e
apresentações musicais hoje clássicas, o filme registra o momento do tropicalismo, os
rachas artísticos e políticos na época da ditadura e a consagração de nomes que se
tornaram ídolos. 20/1 às 16h. Grátis. Classificação: 12 anos.
O Grilo Feliz
O Grilo Feliz segue compondo suas músicas, para alegria dos habitantes da floresta, e
agora deseja gravar um CD. Porém a descoberta de fósseis de insetos gigantes faz com
que ele se envolva em uma inesperada aventura, que o obriga a enfrentar um bando
de perigosos louva-deuses comandados por Trambika. 7 e 21/1 às 16h. Classificação:
Livre. Grátis.

TORNEIOS E RECREAÇÃO

Espaço Jogo
Espaço de lazer através de jogos tradicionais e eletrônicos, jogos de mesa, jogos
gigantes, torneios e oficinas para todas as idades. | 06 a 28/01 | Livre | Grátis. |Terça a
sexta das 9h às 20h empréstimo de material | Sábados, Domingos e Feriados das 10h
às 17h | Local: Matrícula.
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Lazer no Sesc
Atividades recreativas diversificadas e para todas as idades. Aulas abertas esportivas,
oficina e construção de brinquedos, jogos educativos, cooperativos e espaço infantil.
06 a 28/01 | Livre | Grátis | Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 17h | Locais:
Quadra e tenda.
Colônia de Férias
A Colônia de férias visa ocupar o tempo livre das crianças durante o recesso escolar
com atividades lúdicas e educativas, sempre com um tema norteador, para esse ano
de 2018 a temática foi escolhida visando introduzir a abordagem de tema relacionado
aos países participantes da Copa do Mundo de Futebol 2018 e suas peculiaridades
como cultura, esportes tradicionais, gastronomia e demais curiosidades. 16/01 a 31/01
|06 a 12 anos | Com: R$ 95,00 Comerciário e Dependentes. Usuário: R$ 195,00| De
Terça a Sexta de 13h às 17h.
Quadra Livre
Espaço reservado para prática de esportes coletivos de acordo com horário destinado
a cada modalidade. Obrigatório apresentar documentação no setor de matrícula. .
Terça a sexta das 9h às 20h. Sábados Domingos e Feriados das 9h às 18h Local:
Quadras.
Funcionamento do Parque Aquático durante o Horário de Verão
Exclusivo para associados. Terça a sexta das 9h às 20h. Sábados Domingos e Feriados
das 9h às 18h.

Nova Iguaçu
TORNEIOS E RECREAÇÃO
Lazer no Sesc
Atividades recreativas diversificadas para todas as idades. Hidro animação, recreação
aquática, slackline, badminton, área recreativa com jogos gigantes e estações
esportivas, jogos populares entre outros. 6/1 a 28/1 | Sábados e domingos, das 10h às
16h. Grátis. Livre. Local: parque aquático, área gramada e arvoredo.
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Colônia de Férias
Atividades esportivas e recreativas para crianças de 6 a 12 anos, abordando o tema As
Crianças no Mundo! Inscrições a partir de 30/11 nas unidades do Sesc RJ. R$95,00
(dependentes) e R$195,00 (usuários). 16/1 a 2/2 | Terça a sexta, das 13h às 17h.
Espaço Jogo
Espaço de lazer através de jogos tradicionais, jogos de mesa, jogos gigantes, torneios e
oficinas. Grátis. Terça a sexta, das 9h às 20h, sábados, domingos e feriados das 9h às
17h30. Classificação: livre. Local: sala de jogos.
Parque Aquático
Banho livre exclusivo para o lazer do comerciário e seus dependentes. Obrigatória a
apresentação de documento oficial impresso com foto ou certidão de nascimento e
carteira do Sesc, além de vestimenta adequada (sunga, biquíni, sunquíni ou maiô).
Grátis. Terça a domingo, das 9h às 17h. Classificação: livre.

CURSOS E OFICINAS
Sesc+ Verde - Plantio de Hortas
A oficina visa estimular a produção do próprio alimento, desenvolver técnicas de
construção e planejamento, formas de propagação, adubação e calagem,
compostagem, colheita, rotação e consorciação de culturas, controle de pragas e
doenças. Inscrições pelo telefone 2797-3735 ou daniela.rocha@sescrio.org.br. Grátis.
24, 27, 28 e 31/1, das 10h às 13h30. Classificação: livre. Local: praça do arvoredo.

EXPOSIÇÃO
Sesc Territórios - Exposição Olhares da Baixada
Exposição fotográfica sob a ótica de 9 artistas que possuem ligações afetivas,
profissionais e pessoais com a Baixada Fluminense. É composta por 3 recortes
curatoriais, cada um estabelecido em uma unidade Sesc: Duque de Caxias, São João de
Meriti e Nova Iguaçu. Artistas: Ratão Diniz, Igor Freitas, Mazé Mixo, Getúlio Ribeiro,
Theo Guedes, Danilo Sergio, Fabio Caffé, Tayana Leôncio e Paula Eliane. Curadoria de
Simone Rodrigues - fotógrafa, pesquisadora e professora de fotografia. Grátis. 2 a 31/1
| Terça a domingo, das 9h30 às 17h30. Classificação: livre. Sala de exposições.
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Sesc Territórios - Exposição Objetuais e Escultóricos
Seis artistas que possuem residência, ateliês ou outros tipos de vivência na Baixada
Fluminense oferecem uma visão multifacetada de objetos e esculturas produzidas
e/ou encontradas (objetstrouvés) a partir de suas experiências particulares e da
influência do entorno, capturando, muitas vezes, a matéria-prima que abunda na
região desde sucata até um saber manual. Curadoria: Renata Gesomino - Crítica de
arte e curadora independente, professora doutora do IART-UERJ. Artistas: Ana, Silvia
Schiavone, Jorge Duarte, Deneir de Souza, Júlio Sekiguchi e Yago Toscano. Grátis. 2 a
28/1 | Terça a domingo, das 9h30 às 17h30. Classificação: livre. Local: foyer do teatro.
Sesc+ Verde - Exposição Mundo dos Insetos
A atividade busca reforçar a importância dos insetos para os ecossistemas e
desenvolver a percepção do público para indivíduos que são, geralmente, vistos como
pragas e vetores de doenças. Contato: 2797-3735 ou daniela.rocha@sescrio.org.br.
Grátis. 19, 20, 21 e 27/1, das 10h às 17h. Classificação: livre. Local: praça do arvoredo.

FILMES E VÍDEOS
Panorama Sesc - Grandes Diretores
O Sesc RJ investe na difusão da cinematografia nacional, utilizando os filmes da
Coleção Cinema Brasileiro Contemporâneo como base para a composição de recortes
curatoriais que apresentam ao público toda a diversidade da produção audiovisual
brasileira.
Hotel Atlântico - Um ator desempregado vive no Hotel Atlântico, e vê o IML retirar um
cadáver do hotel em que vive. Ele decide iniciar uma jornada. No caminho, conhece
diversas pessoas que mudam sua vida, dentre elas: uma polonesa, um sacristão, que
lhe dá a batina de um padre morto, e um enfermeiro e a filha do médico que o atende
após sofrer um acidente. De Suzana Amaral. Brasil, 2009. 110 minutos. Grátis. 9 e 16/1
às 10h, 14h e 18h30. Classificação: 14 anos. Local: teatro.
Maré, Nossa História de Amor - A favela da Maré, no Rio de Janeiro, é dividida pela
briga pelo poder no tráfico de drogas. Analídia é a filha de um dos chefes, que está
atualmente preso, e Jonatha é o MC da comunidade e também irmão de Dudu, que
disputa o poder com o pai de Analídia. Ambos vivem em famílias rivais e se apaixonam
ao se conheceram no grupo de dança da comunidade. De Lúcia Murat e Lúcio Kodato.
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Brasil, 2008. 105 minutos. Grátis. 11/1 às 10h, 14h e 18h30. Classificação: 16 anos.
Local: teatro.
Budapeste - José Costa é um bem sucedido ghost writer, e retorna ao Rio após sua
participação no Congresso de Escritores Anônimos, em Istambul, e um breve pouso em
Budapeste, na Hungria. Entretanto, sua vida se torna cada vez mais infeliz. Para salvar
o casamento Costa passa a escrever autobiografias. Seu maior sucesso comercial é O
Ginógrafo, que conta as aventuras amorosas de um alemão: Kaspar Krabbe. Só que sua
esposa se apaixona pelo alemão, acreditando ser ele o autor do livro, o que faz com
que Costa se sinta traído e ressentido com o trabalho que exerce. De Walter Carvalho.
Brasil, 2009. 113 minutos. Grátis. 18/1 às 10h, 14h e 18h30. Classificação: 16 anos.
Local: teatro.
A Erva do Rato - Após se conhecerem em um cemitério a beira-mar, um homem
propõe a uma mulher que cuide dela. Ela aceita a oferta, o que faz com que morem
juntos. Durante um longo tempo ele conta histórias sobre a geografia do Rio de
Janeiro, os venenos preparados pelos índios e a mitologia grega. Até que, notando o
cansaço dela, ele decide comprar uma câmera fotográfica. Ela logo se torna sua musa,
sendo o foco principal de todas as suas fotos. Quando descobre que um rato está
roendo as fotografias tiradas, ele espalha pela casa diversas ratoeiras. Mas aos poucos
descobre que o animal não é tão indesejado assim. De Júlio Bressane. Brasil, 2009. 80
minutos. Grátis. 23 e 30/1 às 10h, 14h e 18h30. Classificação: 16 anos. Local: teatro.
Nome Próprio - Camila tem a escrita como sua grande paixão. Intensa e corajosa, ela
busca criar para si uma existência complexa o suficiente para que possa escrever sobre
ela. Ela escreve compulsivamente em um blog, só que isto faz com que também fique
isolada e que só consiga ver duas opções na vida: se matar ou encontrar o grande
amor - o que vier primeiro. De Murilo Salles. Brasil, 2007. 120 minutos. Grátis. 25/1 às
10h, 14h e 18h30. Classificação: 18 anos. Local: teatro.
Sesc Primeiros Olhares
Programação direcionada à infância, a partir de experiências singulares, que
diversificam o repertório artístico deste público.
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31 Minutos – O Filme
Juanín atua como produtor no famoso noticiário de TV 31 Minutos. Ele é o último de
sua espécie, uma raridade que desperta o interesse de uma malvada colecionadora de
animais em extinção conhecida como Cachirula. Ela só precisa dele para completar sua
exótica coleção. Contando com a ajuda de Tio Careca, ela dá início a uma caçada pelo
último membro dos juanines. Juanín acaba raptado e levado até o fantástico castelo de
vilão, onde são mantidos todos os animais de sua coleção. A atrapalhada equipe do
programa 31 Minutos irá procurar pelo amigo e companheiro de trabalho, sem saber
que acabarão enfrentando um verdadeiro exército. De Álvaro Díaz e Pedro Peirano.
Brasil/Chile, 2012. 80 minutos. Grátis. 13 e 21/1 às 16h. Classificação: livre. Local:
teatro.
Sesc Territórios
Programação que promove as características locais e seus vínculos, atuando na
promoção da visibilidade, estímulo e intercâmbio da produção de artistas locais. No
mês de janeiro, o Sesc Nova Iguaçu promove a exibição dos Curtas do diretor Miguel
Nagle. A sessão será seguida de encontro com a diretora. Grátis. 26/1 às 18h30.
Classificação: 14 anos. Local: teatro.
Dom Gratuito - Três pessoas sem nenhuma ligação enfrentam um pesadelo urbano. Na
hora errada e no lugar errado, a violência se torna parte de suas vidas. Em Dom
Gratuito, você verá que um instante pode salvar uma vida ou pode acabar com várias.
Dois assaltantes perturbam o que poderia ser uma noite comum, e o desenrolar dessa
situação vai surpreender você. 10 minutos.

PROJETOS ESPECIAIS
Sesc+ Verde - Visita Mediada - Espaço Verde
A vivência propõe conscientizar os visitantes sobre a responsabilidade ambiental
diante dos outros seres vivos por meio de visitação ao espaço verde da unidade no
Sesc. Na horta, serão apresentadas plantas medicinais, temperos, hortaliças e outros
cultivos, que representam a biodiversidade da flora. Além dessas espécies, será
possível apreciar a fauna como: aves visitantes, insetos e conhecer a dinâmica de
manutenção e cuidados com a terra. Informações pelo telefone (21) 2797-3735 ou
daniela.rocha@sescrio.org.br. Grátis. 28/1, das 10h às 12h. Classificação: Livre. Local:
praça do arvoredo.
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Quitandinha
EXPOSIÇÃO
Exposição Diálogos - Paulo Mendes Faria e Vitor Lemos
A exposição Diálogos é uma homenagem à efeméride de dois artistas radicados em
Petrópolis, Vitor Lemos que completou 90 anos e Paulo Mendes Faria, que completou
70 anos. Artistas, de gerações diferentes, mas que possuem grande relevância no
cenário artístico e cultual de Petrópolis e também no Estado do Rio de Janeiro. A
exposição fará uma retrospectiva dos trabalhos desses artistas, apresentando-os para
novas gerações e também proporcionando um diálogo, não só entre as obras, mas
também entre os artistas homenageados e o público. Até 25/02/18. Terças a domingos
e feriados, das 9h30 às 17h. Grátis. Local: Galeria de Artes. Classificação: Livre.
Exposição - Presépio: Instalação da Esperança Renovada
Um presépio atemporal, inspirado na tradição dos grandes mestres em retratar a cena
de adoração aos Reis Magos, transportado para o universo lúdico, e único, de
Raimundo Rodriguez, unindo tempos e espaços, culturas e informações, mistérios e
magias. Raimundo faz da sua obra uma ponte entre o real e o imaginário,
rememorando fragmentos imagéticos e simbólicos do Natal. Até 06/01/18. Terças a
domingos e feriados, das 9h30 às 17h. Grátis. Local: Salão Roosevelt. Classificação:
Livre.
Exposição - Uma Janela para o Imaginário
A inspiração surgiu do lado lúdico do Natal, onde portais mágicos permitem acesso a
mundos encantados. Uma estrutura, especialmente criada para a Cúpula da Unidade
Quitandinha, nos convida a embarcar nessa viagem de sonho e fantasia que nos
transportará para lembranças, sentimentos, imagens e símbolos que nos rememorem
toda a magia do Natal. Até 06/01/18. Terças a domingos e feriados, das 9h30 às 17h.
Grátis. Local: Salão Roosevelt. Classificação: Livre.
Borboletário Virtual
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Exposição permanente. Por meio de monitores interativos, os visitantes podem
conhecer as espécies de borboletas existentes e também criar sua própria borboleta
virtual. Terças a domingos e feriados, das 9h30 às 17h. Classificação: Livre.

TORNEIOS E RECREAÇÃO
Boliche
Composto por 6 pistas com equipamentos modernizados. Quartas a domingos e
feriados de 15h30 às 21h30. Valores para o período de uma hora: Quartas, quintas e
sextas, R$ 20 (associado Sesc) | R$ 40. Sábados, domingos e feriados, R$ 30 (associado
Sesc) e R$ 60. Fechado: 01/01/2018. Classificação: 06 anos.
Espaço Jogo
Espaço ambientado e equipado para dinamização de jogos de tabuleiro e eletrônicos.
Quartas a domingos e feriados, 15h30 às 21h30. Fechado: 01/01/2018. Grátis. Local:
Boliche. Classificação: Livre.
Lazer no Sesc
Espaço atrativo para o lazer com ações recreativas nos finais de semana que
contemplam todas as idades. Inclui atividades como recreação orientada, brinquedos,
jogos cooperativos, entre outros. 07, 14, 21, 27 e 28/01. Sábados, domingos e feriados.
10h às 16h. Grátis. Livre. Local: Área do entorno do Lago Quitandinha. | Em caso de
chuva, a atividade acontece dentro da Unidade.

TURISMO SOCIAL
Visitação ao Quitandinha
Prédio construído em 1944 para ser o maior cassino da América Latina. Após ser
adquirido pelo Sesc RJ, o Quitandinha passou por reformas e hoje funciona como um
polo de cultura e diversão para todo público. Grátis: (associado Sesc) (moradores de
Petrópolis, mediante comprovação documental) (estudantes de escolas públicas,
mediante agendamentos prévios). R$ 4,00 (meio entrada). R$ 8,00 (inteira). Terças a
domingos e feriados, das 9h30 às 17h.
Livre.
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Visitação Audioguiada
Uma verdadeira viagem no tempo pelos corredores e salões do Palácio Quitandinha,
que serviu como cenário para o cinema brasileiro e grandes produções. R$ 16,00
(inteira) | R$ 8,00 (meio entrada) | R$ 4,00 (associado Sesc).Terças a domingos e
feriados, das 9h30 às 17h. Livre.
Visitação Guiada
Saídas realizadas de 30 em 30 minutos ou de 1h em 1h, mediante disponibilidade da
data específica. R$ 16,00 (inteira) | R$ 8,00 (meia entrada) | R$ 4,00 (associado Sesc).
Grátis (instituições públicas: ONGs, universidades e escolas, mediante agendamento
prévio através de ofício). Terças a domingos e feriados, das 9h30 às 16h30. Livre.
Visitação ao Lago
Caminhada por um espaço totalmente revitalizado e uma vista para a fachada do
antigo hotel cassino. O Lago tem o formato aproximado do mapa do Brasil e o farol
simboliza a ilha de Marajó. Em dias chuvosos, a visitação na área do Lago é suspensa.
Terças a domingos e feriados, das 9h30 às 17h30. Livre.

LITERATURA
Contação de Histórias
Fábulas Fabulosas
O Grupo Pirueta traz o universo das fábulas de Esopo e La Fontaine, dois fabulistas que
deram vida potente aos animais no imenso tablado da natureza, dando-lhes a fala e as
paixões. Seus personagens têm ao mesmo tempo a verdade humana e a verdade
zoológica, transmitindo lições morais de grande simplicidade. Duas atrizes-contadoras
(Jeanette Albuquerque e Nara Zeitune) contam a história utilizando bonecos, músicas,
máscaras, objetos inusitados entre outros. Duração: 50 minutos. 28/01, 10h. Grátis.
Local: Gramado do Lago (em caso de condições climáticas desfavoráveis a contação
será transferida para a Sala das Crianças). Classificação: Livre.

ARTES CÊNICAS
Cacuriança
É uma performance musical com dança, canto e histórias, pensada para o público
infanto-juvenil, a partir de cantigas lúdicas que tecem brincadeiras cantadas com
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movimentos interativos. Nesse trabalho consta uma seleção de belas músicas autorais
e do cancioneiro popular brasileiro, além de ritmos como cacuriá, samba de roda,
coco, carimbó e o bumba-meu-boi. A partir do universo das crianças, os bichos e
elementos da natureza trazem brincadeiras corporais, promovendo interações das
crianças com seus pares e com os adultos, embaladas por ritmos brasileiros. São
utilizados brinquedos de pano como bonecas e são distribuídos chapéus de palha e
saias rodadas de chita. A intenção é uma grande roda de brincadeira em que a família
é convidada a dançar e cantar! Duração: 50 minutos. 28/01, 11h. Grátis. Local: Praça
do Lago Quitandinha (em caso de condições climáticas desfavoráveis, a apresentação
será transferida para o interior da Unidade Sesc Quitandinha). Classificação: Livre.

Ramos
OFICINAS E CURSOS
Ciência e Conhecimento - Oficina: Digital Games
Programação a partir de jogos virtuais com vistas ao desenvolvimento de habilidades e
competências, como experimentar formas de aprender e solucionar problemas,
improvisar, avaliar o ambiente, acompanhar o fluxo das histórias, entre outras. Sala da
Cultura Digital. Grátis. Livre. 04 a 30/01 | Terças, quintas e sábados, das 11h às 13h.
Sesc+ Verde - Reaproveitamento de Caixas de Suco
Uma opção para quem deseja reutilizar materiais para fazer lindos objetos para o dia a
dia e contribuir para a diminuição de resíduos sólidos na natureza. Sala 2 - 2º andar.
Grátis. Livre. 16, 19, 23 e 26/01 | Terças e sextas, das 14h às 16h.
Sesc+ Verde - Plantio de hortas
Uma alternativa ao método tradicional para quem não tem disponibilidade de
canteiros, as hortas domésticas possibilitam uma alimentação mais saudável utilizando
pequenos espaços disponíveis em casa. Varandão da Cobertura. Grátis. Livre. 17, 18,
24 e 25/01 | Quartas e quintas, das 14h às 16h.
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Sesc+ Verde - Plantio de espécies aromáticas
O curso pretende apresentar diversos tipos de ervas aromáticas que podem ser
cultivadas e utilizadas na culinária, além de nos beneficiarem com suas características
olfativas. Varandão da piscina. Grátis. Livre. 20, 21, 27 e 28/01 | Sábados e domingos,
das 14h às 16h.

PROJETOS ESPECIAIS
Ciência e Conhecimento - Instalações Itinerantes - Voe com a Ciência
A exposição "voe com a ciência" é composta de 12 histórias-lendas-mitos sobre as
mesmas questões às quais as ciências se debruçaram, e além. Um espaço de reflexão
sobre as conquistas e pensamentos da ciência. Sala da Cultura Digital. Grátis. Livre.
05/01 à 31/03 | Terça à sábado, das 9h às 18h.

PALESTRAS E DEBATES
Ciência e Conhecimento - Roda de Conversa - VerCiência no Sesc
Rodas de conversas a partir de mostras de curtas do VerCiência, programa cujo
objetivo principal é promover e incentivar a difusão do conhecimento e da cultura
científica por meio da linguagem audiovisual. Sala da Cultura Digital. Grátis. Livre. 09 a
30/01 | Terças, quintas e sábados, das 14h às 17h.

LITERATURA
Sesc Primeiros Olhares: Palavras Andantes | Contação de Histórias
Belos painéis e outros objetos criados no Brasil e Peru - cheios de detalhes, bolsos e
surpresas - servem de cenário a fábulas e contos fantásticos da América do Sul e África,
com direito a espelho mágico, agulha mágica, pássaros da fauna brasileira e viagens
para buscar o Sol. Os contadores narram: O espelho mágico (conto popular brasileiro,
Luís da Câmara Cascudo), A agulha mágico (Cláudia Macchi, Argentina), Atchiqué
(conto tradicional peruano) e Como o Sol passou a brilhar no mundo (conto africano).
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Com o Grupo Tapetes Contadores de Histórias. Grátis. Para crianças a partir de 4 anos.
13/01 | Sábado, 10h e 14h.
Sesc Primeiros Olhares: Chuva de Poemas... Especial Chuva de Quintana |
Intervenção Poética
Neste trabalho, o Grupo Cultural Cochicho na Coxia propõe uma simples e delicada
intervenção poética. A “Chuva de Poemas... - Especial Chuva de Quintana” consiste em
um (a) ator/atriz percorrer diversos ambientes declamando a cada pessoa pequenos
poemas. O ator irá ainda portar um guarda-chuva com alguns poemas pendurados e
irá convidar a cada pessoa interceptada a abrigar-se embaixo das palavras do autor
Mário Quintana. Com o Grupo Cultural Cochicho na Coxia. Grátis. Livre. 06/01 |
Sábado, às 11h.

TORNEIOS E RECREAÇÃO

Espaço Jogo
Atividade recreativa com foco nos jogos de tabuleiro, jogos de mesa, tênis de mesa e
jogos eletrônicos. Sala de jogos (térreo). Grátis. 12 anos. Até 31/01 | Terça a domingo,
das 10h às 17h.
Aulões de Hidroginástica e Circuito Funcional
Piscina e Ginásio. Grátis. 15 anos. 06, 13, 20 e 27 /01 | Sábados. Hidroginástica às
10h30 e Circuito Funcional às 11h.
Colônia de Férias
Tradicional Colônia de Férias do Sesc. Quadra / Ginásio. 110 vagas. R$ 95 (Dependente
Assoc. Sesc) | R$ 195. 6 a 12 anos. Inscrições na Central de Atendimento da Unidade.
16/01 a 02/02 | Terça a Sexta, 13h às 17h.
Recreação Esportiva – Jogos Cooperativos
Ginásio. 20/01 | Sábado, 15h às 16h30.
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EXPOSIÇÕES

Exposição Athos Bulcão
O Sesc Rio traz à público 10 serigrafias que integram o acervo permanente da
instituição, dando oportunidade às pessoas de conhecer partes dos grandes trabalhos
feitos por Athos Bulcão em espaços arquitetônicos de Brasília, tais como: painéis de
azulejos do Brasília Palace Hotel, Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, Instituto Rio
Branco, Tribunal de Contas da União, entre outros. O cadastro refere-se a realização de
visita mediada a exposição Athos Bulcão. Galeria - 2º andar. Grátis. Livre. Até 31/01 |
Terça a sábado, das 9h às 18h.

MÚSICA

Apresentação Musical Infantil
Atividade integrada com a Colônia de Férias. Espaço aberto 1. Grátis. Livre. 31/01 |
Quarta, das 14h às 15h.

FILMES E VÍDEOS

Sesc Primeiros Olhares - Infantil
Sala 2 - térreo. Sábados e Domingos, 11h.
13 e 14/01 - O mundo dos pequeninos
Nos subúrbios de Tóquio, sob o assoalho de uma casa velha, Arrietty (Saoirse Ronan)
vive em seu minúsculo mundo com a família, fazendo de tudo para manter em segredo
a existência de todos. Sobrevivendo como pequenos ladrões, eles conhecem as regras
para que nunca sejam percebidos pelos verdadeiros - e grandes - donos da casa. Para
isso, procuram manter a desconfiança deles em cima dos gatos e ratos e tomam todos
os cuidados possíveis para evitar de serem vistos. Contudo, quando um jovem rapaz se
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hospeda na casa, a pequenina Arietty acredita que poderá manter uma amizade com
ele, apesar da diferença dos tamanhos. 94min. Livre.
Panorama Sesc - Grandes Personagens
Sala de vídeo. Quartas, 15h30. Programação:
10/01 - José e Pilar
A relação entre José Saramargo, prêmio Nobel de literatura em 1998, com sua esposa,
a jornalista Pilar Del Rio, através do cotidiano do casal. 125min. Livre.
17/01 - Lixo Extraordinário
Uma análise sobre o trabalho do artista plástico Vik Muniz no Jardim Gramacho,
localizado na cidade de Duque de Caxias (RJ), que é um dos maiores aterros sanitários
do mundo. 98min. Livre.
24/01 - Lope
Lope (Alberto Ammann) é um jovem poeta ambicioso e um eterno apaixonado.
Vivendo mais o presente do que pensando no futuro, ele se entrega ao amor de duas
mulheres e desafia regras que podem transformá-lo de herói a vilão, trazendo a
desgraça ou a glória. 106min. 12 anos.
31/01 - Gonzaga de pai para Filho
Decidido a mudar seu destino, Gonzaga sai de casa jovem e segue para cidade grande
em busca de novos horizontes e para apagar uma tristeza amorosa. Lá, ele conhece
uma bela mulher, Odaléia (Nanda Costa), por quem se encanta. Após o nascimento do
filho e complicações de saúde da esposa, ele decide voltar para a estrada para garantir
os estudos e um futuro melhor para o herdeiro. Para isso, deixa o pequeno aos
cuidados de amigos no Rio de Janeiro e sai pelo Brasil afora. Só não imaginava que essa
distância entre eles faria crescer uma complicada relação, potencializada pelas
personalidades fortes de ambos. Baseada em conversas realizadas entre pai e filho,
essa é a história do cantor e sanfoneiro Luiz Gonzaga, também conhecido como O Rei
do Baião ou Gonzagão, e de seu filho, popularmente chamado de Gonzaguinha.
120min. 12 anos.
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São Gonçalo
TORNEIOS E RECREAÇÃO
Colônia de Férias
Atividades esportivas e recreativas para crianças de 6 a 12 anos, abordando o tema As
Crianças no Mundo! Inscrições a partir de 30/11 nas unidades do Sesc Rio. R$95,00
(dependentes) e R$195,00 (usuários). 16/1 a 2/2 | De terça a sexta, das 13h às 17h.
Espaço Jogo
Espaço de lazer com jogos tradicionais como: jogos de mesa e gigantes, além de
torneios e oficinas para todas as idades. Grátis. Terça a domingo e feriados das 9h às
17h. Classificação: Livre. Hall da unidade.
Banho Livre
Parque aquático com duas piscinas. Exclusivo para o lazer do comerciário e seus
dependentes. Grátis. Terça a sexta das 9h às 16h e sábados, domingos e feriados das
9h às 17h. Classificação: Livre.
ParqueSesc
Espaço coberto destinado à recreação de crianças de até 8 anos. Terça a sexta das 8h
às 20h e sábados, domingos e feriados das 9h às 17h30. Classificação: Livre.
Quadra Livre
Espaço para prática desportiva destinada ao comerciário e seus dependentes. É
necessário consulta ao setor de esporte e recreação para verificar a disponibilidade do
espaço. Grátis. Terça a domingo das 9h às 17h30. Classificação: Livre.

42

São João de Meriti
OFICINAS E CURSOS

Sesc+ Verde - Visita Mediada - Espaço Verde
Visita mediada ao espaço verde da unidade, fomentando a percepção crítica sobre a
relação homem e meio ambiente. Espaço Verde. Grátis. Livre. 17/01 | Quarta, às 14h.
Sesc+ Verde - Vivência - Poesia e Meio Ambiente
Atividade lúdica que usa a apresentação artística como linguagem para abordar
conceitos de educação ambiental. Quiosque. Grátis. Livre. 13, 20 e 26/01 | Sábados e
sexta, às 13h.
Sesc+ Verde - Curso - Plantio de Hortas
Uma alternativa ao método tradicional para quem não tem disponibilidade de
canteiros, as hortas domésticas possibilitam uma alimentação mais saudável utilizando
pequenos espaços disponíveis em casa. Espaço Verde. Grátis. Livre. 18 e 19/01 |
Quinta e sexta, das 13h às 17h.

EXPOSIÇÕES

Exposição Olhares da Baixada
A exposição Olhares da Baixada apresenta um relato fotográfico sob a ótica de 9
artistas que possuem ligações afetivas, profissionais e pessoais com a baixada
fluminense. A exposição é composta por 3 recortes curatoriais, cada um estabelecido
em uma unidade SESC (Duque de Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu). Artistas:
Ratão Diniz, Igor Freitas, Mazé Mixo, Getúlio Ribeiro, Theo Guedes, Danilo Sergio,
Fabio Caffé, Tayana Leoncio, Paula Eliane. Curadoria de Simone Rodrigues - fotógrafa,
pesquisadora e professora de fotografia. Galeria de artes – Sesc São João de Meriti.
Grátis. Livre. Até 31/03 | Terça a sábado, das 9h às 18h.
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FILMES E VÍDEOS

Panorama Sesc Cinema - Grandes Diretores
Hotel Atlântico
Dir. SUZANA AMARAL | DRAMA | 2009 | 110 MIN | 14 ANOS
Alberto (Júlio Andrade) é um ator desempregado, que vive no Hotel Atlântico. Um dia,
após ver o IML retirar um cadáver do hotel em que vive, ele decide iniciar uma
jornada. No caminho, conhece diversas pessoas que mudam sua vida. Durante a
viagem de ônibus ele conhece uma polonesa (Lorena Lobato). Ao chegar, recebe
abrigo de um sacristão (Gero Camilo), que lhe dá a batina de um padre morto. Alberto
passa a agir como se realmente fosse um padre. Após sofrer um acidente e ser levado
a um hospital, ele conhece o enfermeiro Sebastião (João Miguel) e Diana (Mariana
Ximenes), a filha do médico que o atende. Os dois provocam grandes mudanças em
sua vida. 02/01, 9h e 14h | 10/01, 16h | 12/01, 18h30
Maré, Nossa História De Amor
Dir. LUCIA MURAT E LUCIO KODATO | DRAMA | 2008 | 105 MIN | 16 ANOS
A favela da Maré, no Rio de Janeiro, é dividida pela briga pelo poder no tráfico de
drogas. Analídia (Cristina Lago) é a filha de um dos chefes, que está atualmente preso.
Jonatha (Vinícius D'Black) é o MC da comunidade e também irmão de Dudu (Babu
Santana), que disputa o poder com o pai de Analídia. O sonho de Jonatha é gravar um
CD, mas ele reluta em aceitar a proposta de Dudu para financiar sua produção, já que
o dinheiro viria do tráfico. Jonatha e Analídia vivem em famílias rivais e se apaixonam
ao se conheceram no grupo de dança da comunidade, coordenado por Fernanda
(Marisa Orth). 03/01, 16h | 09/01, 9h e 14h | 13/01, 16h
Budapeste
Dir. WALTER CARVALHO | DRAMA | 2009 | 113 MIN | 16 ANOS
José Costa (Leonardo Medeiros) é um bem sucedido ghost writer. Ao retornar do
Congresso de Escritores Anônimos, em Istambul, uma ameaça de bomba faz com que
seu vôo aterrisse em Budapeste, na Hungria. Logo ao chegar, se apaixona pelo idioma
local. Já de volta ao Rio ele reencontra Vanda (Giovanna Antonelli), sua esposa, e o
filho. Entretanto sua vida torna-se cada vez mais infeliz, o que faz com que comece a
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murmurar em húngaro enquanto dorme. Para salvar o casamento Costa passa a
escrever autobiografias, numa tentativa de que a vida de outras pessoas o salve do
tédio que sente. Seu maior sucesso comercial é "O Ginógrafo", que conta as aventuras
amorosas de um alemão, Kaspar Krabbe (Antonie Kamerling), no Brasil. Só que Vanda
se apaixona por Krabbe, acreditando ser ele o autor do livro, o que faz com que Costa
sinta-se traído e ressentido com o trabalho que exerce. 05/01, 18h30 | 16/01, 9h e 14h
| 27/01, 16h | 31/01, 16h
A Erva Do Rato
Dir. JULIO BRESSANE | DRAMA | 2009 | 82 MIN | 16 ANOS
Após se conhecerem em um cemitério a beira-mar, um homem (Selton Mello) propõe
a uma mulher (Alessandra Negrini) que cuide dela. Ela aceita a oferta, o que faz com
que morem juntos. Durante um longo tempo ele conta histórias sobre a geografia do
Rio de Janeiro, os venenos preparados pelos índios e a mitologia grega. Até que,
notando o cansaço dela, ele decide comprar uma câmera fotográfica. Ela logo se torna
sua musa, sendo o foco principal de todas as suas fotos. Quando descobre que um rato
está roendo as fotografias tiradas, ele espalha pela casa diversas ratoeiras. Mas aos
poucos descobre que o animal não é tão indesejado assim. 06/01, 16h | 17/01, 16h |
20/01, 16h | 23/01, 9h e 14h | 26/01, 18h30 - sessão ao ar livre.
Nome Próprio
Dir. MURILO SALLES | DRAMA | 2007 | 120 | 18 ANOS
Camila (Leandra Leal) tem a escrita como sua grande paixão. Intensa e corajosa, ela
busca criar para si uma existência complexa o suficiente para que possa escrever sobre
ela. Ela escreve compulsivamente em um blog, só que isto faz com que também fique
isolada e que só consiga ver duas opções na vida: se matar ou encontrar o grande
amor - o que vier primeiro. 19/01, 18h30 | 24/01, 16h | 30/01, 9h e 14h
Sesc Primeiros Olhares - Cinema
Programação direcionada à infância a partir de experiências singulares que
diversificam o repertório artístico do público infanto-juvenil. Grátis. Classificação Livre.
Programação:
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31 Minutos
Dir. ÁLVARO DIAZ E PEDRO PEIRANO | INFANTIL | 2012 | 80 MIN
Juanín atua como produtor no famoso noticiário de TV 31 Minutos. Ele é o último de
sua espécie, uma raridade que desperta o interesse de uma malvada colecionadora de
animais em extinção conhecida como Cachirula. Ela só precisa precisa dele para
completar sua exótica coleção. Contando com a ajuda de Tio Careca, ela dá início a
uma caçada pelo último membro dos juanines. Juanín acaba raptado e levado até o
fantástico castelo de vilão, onde são mantidos todos os animais de sua coleção. A
atrapalhada equipe do programa 31 Minutos irá procurar pelo amigo e companheiro
de trabalho, sem saber que acabarão enfrentando um verdadeiro exército. 07, 14, 21 e
28/01 | Domingos, às 16h.

LITERATURA

Sesc Primeiros Olhares: Palavras Andantes | Contação de Histórias
Belos painéis e outros objetos criados no Brasil e Peru - cheios de detalhes, bolsos e
surpresas servem de cenário a fábulas e contos fantásticos da América do Sul e África,
com direito a espelho mágico, agulha mágica, pássaros da fauna brasileira e viagens
para buscar o Sol. Com o Grupo Tapetes Contadores de Histórias. Grátis. Para crianças
a partir de 4 anos. 19/01 | Sexta, 10h e 14h.
Sesc Primeiros Olhares: Chuva de Poemas... Especial Chuva de Quintana |
Intervenção Poética
Uma simples e delicada intervenção poética que consiste em percorrer diversos
ambientes declamando a cada pessoa pequenos poemas, utilizando um guarda-chuva
que convida a cada pessoa interceptada a abrigar-se embaixo das palavras do autor
Mário Quintana. Com o Grupo Cultural Cochicho na Coxia. Grátis. Livre. 21/01 |
domingo, às 11h.
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TORNEIOS E RECREAÇÃO

Lazer No Sesc
Atividades recreativas diversificadas e para todas as idades nos finais de semana e
feriados. Aulas abertas esportivas, oficina e construção de brinquedos, jogos
educativos, cooperativos e espaço infantil. Sábados, domingos e feriados. Grátis. Livre.
Terça a domingo, 9h às 17h.
Espaço Jogo
Espaço de lazer através de jogos tradicionais e eletrônicos, jogos de mesa, jogos
gigantes, torneios e oficinas para todas as idades nos finais de semana e feriados.
Sábados, domingos e feriados das 9h às 17h. Grátis. Livre.

Colônia de Férias “As crianças no Mundo”
Programação lúdica e educativa para as crianças. Oficinas, jogos e brincadeiras,
recreação aquática, atividade livre. Quadra/Ginásio. R$ 95 (Dependente Assoc. Sesc) |
R$ 195. 6 a 12 anos. Inscrições na Central de Atendimento da Unidade. 16/01 a 02/02 |
Terça a Sexta, 13h às 17h.

Teresópolis
EXPOSIÇÃO
Exposição Família Granado 100 Anos
A Exposição Família Granado 100 anos traz a história do antigo morador do palacete
granado, que foi um dos ícones importantes para o desenvolvimento do comercio
trazendo a cidades ilustres visitantes .Erguido em 1913, o Palacete Granado, no qual
funcionou a chácara do português José Antônio Coxito Granado – fundador de uma
das mais antigas marcas brasileiras do gênero, a Granado , hoje faz parte das
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instalações do Sesc em Teresópolis. De 3ª a domingo | 9h às 18h | Grátis |
Classificação: Livre | Local: Casarão.
Acervo Sesc
O Sesc apresenta 8 obras abstratas de cunho geométrico de Abelardo Zaluar e Dionísio
Del Santo, todas do Acervo do Sesc RJ. De 3ª a domingo | 9h às 18h | Grátis |
Classificação: Livre | Local: Galeria.
Ciência e Conhecimento Instalações Itinerantes A Física do Dia a Dia
Exposição de experimentos e aparatos clássicos da física e da divulgação científica dos
últimos 20 anos. Data: 05/01 a 30/01. Horário: 9h às 17h30. Local: Varanda da
Biblioteca.

LITERATURA
Biblioteca
Atendimento diário com orientação nas consultas e leituras visando estimular os
usuários na prática da leitura. 3 a 31/10 de 3ªfeira a 6ªfeira das 9h às 18h30, Sábados e
Feriados das 9h30 às 17h30 e Domingos 9h30 às 13h30 | Livre | Grátis.
Empréstimos de Livros
Documentos necessários aos associados Sesc Rio: Carteira do Sesc atualizada e
identidade. Documentos necessários aos não associados: identidade e comprovante de
residência atual. Livre. Grátis. 3 a 31/10 de 3ªfeira a 6ªfeira das 9h às 18h30, Sábados e
Feriados das 9h30 às 17h30 e Domingos 9h30 às 13h30 | Grátis.

CURSOS E OFICINAS
Ciência e Conhecimento Oficina Digital Games
Programação a partir de jogos virtuais com vistas ao desenvolvimento de habilidades e
competências, como experimentar formas de aprender e solucionar problemas,
improvisar, avaliar o ambiente, acompanhar o fluxo das histórias, entre outras. Data:
10, 17, 24 e 31. Horário: 15h às 17h. Local: Espaço de Cultura Digital.
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Roda de Conversa
Ciência e Conhecimento Roda de Conversa Ver Ciência no Sesc
Rodas de conversas a partir de mostras de curtas do ver ciência, programa cujo
objetivo principal é promover e incentivar a difusão do conhecimento e da cultura
científica por meio da linguagem audiovisual. Data: 09, 16, 23 e 30. Horário: 8h às 14h.
Local: Espaço de Cultura Digital.
Comer é Divertido - Orientações
Ações educativas em Nutrição, com discussão acerca das consequências de cada tipo
de alimentação, utilizando como ferramentas, para acessar as crianças e jovens,
exposições e jogos que envolvem alimentos e seus macronutrientes. Tema deste mês:
Cuidando da Saúde no Verão. | 13h | Grátis. Classificação: Livre| Local: Chafariz.
Saúde e Atitude - Orientação
O Projeto Saúde Atitude 2018 tem por objetivo promover ações de saúde continuadas,
agregando valor ao trabalho educativo em saúde de caráter preventivo, que estimule a
prática de atitudes saudáveis de forma dinâmica e interativa, através de diversas
linguagens. Esse mês: teremos como temática a prevenção dos agravos à saúde no
verão através de orientações de saúde. | 13h | Grátis. Classificação: Livre| Local:
Chafariz.

TORNEIOS E RECREAÇÃO
Espaço Jogo
Espaço de lazer através de jogos tradicionais e eletrônicos, jogos de mesa, jogos
gigantes, torneios e oficinas para todas as idades. | 06 a 28/01 | Livre | Grátis. |Terça a
sexta das 9h às 12h empréstimo de material | Sábados, Domingos e Feriados das 10h
às 17h | Local: Quiosque.
Lazer no Sesc
Atividades recreativas diversificadas e para todas as idades. Aulas abertas esportivas,
oficina e construção de brinquedos, jogos educativos, cooperativos e espaço infantil.
06 a 28/01 | Livre | Grátis | Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 17h | Locais:
Quadra e Chafariz.
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Colônia de Férias
A Colônia de férias visa ocupar o tempo livre das crianças durante o recesso escolar
com atividades lúdicas e educativas, sempre com um tema norteador, para esse ano
de 2018 a temática foi escolhida visando introduzir a abordagem de tema relacionado
aos países participantes da Copa do Mundo de Futebol 2018 e suas peculiaridades
como cultura, esportes tradicionais, gastronomia e demais curiosidades. 16/01 a 31/01
|06 a 12 anos | Com: R$ 95,00 . Usu: R$ 195,00| De Terça a Sexta de 13h às 17h |
Local: Quadra, Quiosque, Teatro e Salas.
Funcionamento do Parque Aquático durante o Horário de Verão
Exclusivo para associados. Terça a sexta das 9h às 19h. Sábados Domingos e Feriados
das 9h às 18h.

Tijuca

ARTES CÊNICAS
A menina e a árvore
Uma menina que, cansada de brincar sempre em sua fazenda, decide um dia ir para
além do rio. Durante sua jornada, guiada por sua intuição e pelas pistas que a natureza
oferece, encontra uma planta murcha, caída, mas com algo de especial. Daí em diante
a menina mergulha num mar de aventuras na tentativa de salvar a pequena grande
Árvore. Com Cia de Teatro Manual e Bando de Palhaços. Categoria: Teatro.
Subcategoria: Espetáculo. 06/01 a 04/02 (Sábados e Domingos), 16h. Local: Teatro I.
Valor de ingresso: R$ 10,00 (inteira) | R$ 5,00 (meia-entrada) | R$ 2,50 (associado
Sesc) – Sesc Tijuca. Livre.
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FILMES E VÍDEOS

Novíssmo Cinema Autoral
Viajo porque Preciso, Volto porque te Amo
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. Esse filme é um
relatório de prospecção geológica, uma música romântica, uma declaração de amor.
Duração inicial da viagem: 30 dias. Dir. Marcelo Gomes e Karim Ainouz. Brasil. 2009.
75min. Grátis. 09/01. | Terça às 19h. Classificação: 14 anos. Local: Teatro I.
Trabalhar Cansa
A jovem dona de casa Helena resolve realizar o desejo antigo de te seu primeiro
empreendimento: um minimercado. Ela contrata a empregada doméstica Paula para
tomar conta das tarefas do lar e de Vanessa, sua filha. Quando seu marido Otávio
perde o emprego como gerente em uma grande corporação, as relações pessoais e de
trabalho entre os três personagens sofrem uma inversão inesperada, ao mesmo tempo
em que ocorrências perturbadoras passam a ameaçar os negócios de Helena. Dir.
Juliana Rojas, Marco Dutra. Brasil.2011. 99min. Grátis. 16/01. | Terça às 19h.
Classificação: 12 anos. Local: Teatro I.
A Alegria The Joy
Luiza, 16 anos, não aguenta mais ouvir falar no fim 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 que surpreendeu o público no Festival de Cannes 2010.
Dir. Felipe Bragança e Marina Meliande. Brasil. 2010. 100min. Grátis. 23/01. | Terça às
19h. Classificação: 14 anos. Local: Teatro I.
Feliz Natal
Caio tem 40 anos e um ferro-velho no interior. Às vésperas do Natal, ele pega sua
mochila e volta à capital para rever seus parentes, amigos e então, finalmente, poderá
reencontrar um homem que não via há muito tempo. Ele mesmo. Dir. Selton
Mello. Brasil. 2008. 104min. Grátis. Data: 30/01. | Terça às 19h. Classificação: 14 anos.
Local: Teatro I.
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Sesc Primeiros Olhares
High School Musical – O Desafio
Olavo (Olavo Cavalheiro) é o capitão do time de futebol de salão da escola High School
Brasil, os Lobos Guará. Ele se apaixona por Renata (Renata Ferreira), que chegou há
pouco na escola. Em meio a muitas trocas de olhares, eles se envolvem com um
concurso de música realizado por Wanessa (Wanessa Camargo), uma ex-aluna da
escola que agora é uma cantora de sucesso. Dir. César Rodrigues. Brasil. 2010. 96min.
Grátis. 14, 20 e 28/01. | Sábado e Domingo às 14h30. Classificação: Livre. Local: Sala de
Vídeo.

Três Rios
EXPOSIÇÃO

Panorama Sesc | Exposição "Flávio Damm, um fotógrafo”
A exposição Flavio Damm, um fotógrafo, que nesses tempos de fotos de préarrumadas, de pessoas e rostos posados como manequins de vitrine e dezenas de
cliques para se obter uma só foto, o que se pode ver agora, é a grande arte do
imediato e autenticidade. A mostra revela uma concepção artística especial da
fotografia, apresentando, em cada peça, um instante único e mágico, que não se
repete e guarda uma imagem que celebra a sensibilidade e a graça do olhar atento do
artista para a vida cotidiana. Em contraponto com a visão operacional da fotografia,
proporcionada pelo rápido avanço tecnológico, a exposição propõe uma experiência
estética única aos visitantes. Grátis. 02/01 a 31/01 | Terça a Sábado, das 10h às 16h.
Classificação: Livre. Galeria de Artes.
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LITERATURA

Panorama Sesc | Biblioteca
Espaço dedicado à literatura e ao incentivo da busca de informações, com um acervo
literário adulto, infantil, infanto-juvenil. Revistas, jornais, livros com renovações
frequentes, internet etc. Visita orientada de grupos à biblioteca com exercícios de
dinamização de leitura, manuseio do acervo e divulgação das atividades. Empréstimo
de livros. Grátis. “Atividade Contínua”| Terça a Sexta, das 09h às 20h I Sábados,
domingos e feriados, das 09h às 18h. Classificação: Livre. Biblioteca.
Documentos necessários para empréstimo: Associados SESC: carteira Sesc atualizada,
comprovante de residência atual e identidade. Não associados: Identidade,
comprovante de residência atual.
Sesc Primeiros Olhares | Contação de Histórias
O Sesc Primeiros Olhares consiste em um conjunto de atividades desenvolvidas para a
infância, que discutam de forma ampla as temáticas, conteúdos e expressões
presentes na sociedade, a partir de experiências artísticas singulares. Serão
enfatizados os projetos de pesquisa que atendam às características específicas do seu
público e estejam relacionados diretamente com uma preocupação estética no campo
das artes nas suas manifestações contemporâneas. Realização de uma sessão de
contação de histórias. Grátis. 18/01 | Quinta às 16h. Classificação: Livre. Sala Multiuso
I.

FILMES E VÍDEOS

Sesc Primeiros Olhares | Cinesesc Primeiros Olhares
Programação direcionada à infância a partir de experiências singulares que
diversificam o repertório artístico do público infanto-juvenil. Grátis.07 e 21/01 |
Domingo às 10h.Classificação: Livre. Sala Multiuso III.
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Panorama Sesc | Cinema Brasileiro Contemporâneo
De janeiro a junho de 2018, o Sesc RJ investe na difusão da cinematografia nacional,
utilizando os filmes da Coleção Cinema Brasileiro Contemporâneo como base para a
composição de recortes curatoriais que apresentam ao público toda a diversidade da
produção audiovisual brasileira. Grátis. 04 a 25/01 | Quintas às 18h30. Classificação: a
definir. Sala Multiuso III.

MÚSICA

Sesc Primeiros Olhares | Apresentação Musical com repertório Infantil
Programação direcionada à infância a partir de experiências singulares que
diversificam o repertório artístico do público infanto-juvenil. Grátis. 26/01 | Sexta às
14h. Classificação: Livre. Quadra Externa.

CURSOS E OFICINAS

Comer é Divertido
Por meio de atividades de interação entre profissionais e crianças abordaremos
assuntos relativos à alimentação, considerando suas diversas dimensões, objetivando
contribuir para a formação de hábitos alimentares mais saudáveis e conscientes.
Grátis. 17 a 31/01 | Quartas às 14h. Classificação: Livre. Sala Multiuso IV.
Agendamento prévio de escolas pelo telefone (24) 2252-6601.
Saúde é Atitude
O Projeto Saúde Atitude 2018 tem por objetivo promover ações de saúde continuadas,
agregando valor ao trabalho educativo em saúde de caráter preventivo, que estimule a
prática de atitudes saudáveis de forma dinâmica e interativa, através de diversas
linguagens. Esse mês: teremos como temática a prevenção dos agravos à saúde no
verão através de orientações de saúde. Grátis. 17 a 31/01 | Quartas às 15h30.
Classificação: Livre. Sala Multiuso IV. Agendamento prévio de escolas pelo telefone
(24) 2252-6601.
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PROJETOS ESPECIAIS

Colônia de Férias | Janeiro 2018
A Colônia de férias 2018 tem como tema norteador "As Crianças No Mundo!",
apresenta uma programação diversificada com o objetivo de trabalhar a
multidisciplinaridade integrada ao incentivo ao esporte, adoção à prática de atividade
física e hábitos saudáveis pelas crianças. R$ 95,00 (associado Sesc) | R$ 195,00 (público
em geral). 16/01 a 02/02 | Terça a sexta, das 13h às 17h. Classificação: crianças de 06
até 12 anos. Unidade Sesc Três Rios.

TORNEIOS E RECREAÇÃO

Lazer no Sesc
Atividades de Recreação Esportivas, composta por Jogos, brinquedos e brincadeiras.
Badminton, brinquedos infláveis, jogos gigantes e muito mais. Grátis. “Atividade
Contínua”| I Sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Classificação: Livre. Espaço
externo.
Espaço Jogo
Espaço de lazer com jogos tradicionais de tabuleiro, jogos eletrônicos, jogos gigantes,
tênis de mesa e oficinas para todas as idades. Grátis. “Atividade Contínua”| I Terça a
Domingo, das 10h às 16h. Classificação: Livre. Espaço externo.
Banho Livre
Mediante apresentação da carteira Sesc válida, na categoria comerciário, e documento
de identificação. Grátis. “Atividade Contínua”| I Terça a Domingo, das 09h às 17h.
Classificação: Livre. Piscina.
Quadra Livre
Atividades de lazer (voleibol, basquete, futsal). R$ 30,00 (inteira) I R$ 20,00 (associados
Sesc). “Atividade Contínua”| I Terça a Domingo, das 07h às 21h. Classificação Livre.
Necessário agendamento com setor de Esporte, mediante o pagamento da taxa por
hora de uso.
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Teatro Sesc Ginástico
Boca de Ouro
Boca de Ouro (Malvino Salvador) é um lendário bicheiro carioca, figura temida e
megalomaníaca, que tem esse apelido porque trocou todos os dentes por uma
dentadura de ouro. Quando Boca é assassinado, seu passado é vasculhado pelo
repórter Caveirinha (Chico Carvalho), que vai até a casa da ex-amante Guigui (Lavínia
Pannunzio). Lá, ouve a versão da ex-amante, que desanca o bicheiro. Ao saber de seu
assassinato, Guigui se arrepende e exalta Boca como uma figura amorosa. Já no
terceiro ato, Guigui volta a desancar o bicheiro, pois teme ser abandonada pelo marido
Agenor (Leonardo Ventura). Nas três versões relatadas, surge o casal Celeste (Mel
Lisboa) e Leleco (Claudio Fontana), que tem relação direta com o assassinato de Boca
de Ouro. 19 de janeiro a 25 de fevereiro de 2017 (de sexta a domingo); com
interrupção da temporada no período de carnaval (entre os dias 9 e 18 de fevereiro).
Valor de ingresso: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia-entrada) | R$ 7,50 (associado
Sesc) – Sesc Ginástico. Classificação: 14 anos.
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