CARNAVAL - SESC TERESÓPOLIS

2 DE MARÇO
MEMÓRIAS DO SAMBA
9h às 18h | Livre | GRÁTIS
A exposição tem como objetivo resgatar a memória do Carnaval de Teresópolis
através dos tempos, mostrar sua gente, suas histórias e a contribuição desta
festa popular para a cultura local por meio de registro fotográfico do antigo
Carnaval de rua e de salões, e pesquisa histórica sobre o surgimento das
escolas de samba, além de fantasia e adereços que destacam a evolução das
agremiações.

AULAS ESPECIAS
10h às 18h | 15 anos | GRÁTIS
10h às 11h - Aula diferenciada de step sob o tema Carnaval. Os participantes
devem comparecer fantasiados;
12h às 15h - Aulões de dança livre;
17h às 18h - Aula especial de circuito de pilates.

SESC+ DIVERSÃO
11h às 23h | Livre | GRÁTIS
Momentos de descontração com atividades recreativas, jogos de tabuleiro e
oficinas esportivas.

OFICINA DE MÁSCARA DE LED
14h às 17h | 10 anos | GRÁTIS
A oficina oferece luzes Led para serem utilizadas na iluminação de pequenos
acessórios de Carnaval.

CONTOS E CANTOS DA FOLIA
16h | Livre | GRÁTIS
Quatro atores-brincantes se revezam em personagens divertidos e bonecos
curiosos, mostrando histórias a partir das marchinhas carnavalescas, com
muita alegria e fantasias típicas do Carnaval.

LUCAS DE MORAES
20h | 14 anos | GRÁTIS (PCG), R$ 5 (habilitado Sesc), R$ 10 (meia-entrada) e
R$ 20. Entrada solidária: 50% de desconto sob qualquer categoria mediante a
doação de 1 kg de alimento.
O show que mescla clássicos do samba com destaque para as músicas
Recomeço, Ao Santo Guerreiro e Simplesmente Feliz. O cantor, carioca,
sambista, é destaque no cenário do samba com apresentações frequentes no
tradicional bairro da Lapa.

3 DE MARÇO
MEMÓRIAS DO SAMBA
9h às 18h | Livre | GRÁTIS
A exposição tem como objetivo resgatar a memória do Carnaval de Teresópolis
através dos tempos, mostrar sua gente, suas histórias e a contribuição desta
festa popular para a cultura local por meio de registro fotográfico do antigo
Carnaval de rua e de salões, e pesquisa histórica sobre o surgimento das
escolas de samba, além de fantasia e adereços que destacam a evolução das
agremiações.

OFICINA DE MÁSCARAS CARNAVALESCAS INTERGERACIONAL
10h às 14h | Livre | GRÁTIS
Criação de máscaras de Carnaval.

SESC+ DIVERSÃO
11h às 23h | Livre | GRÁTIS
Momentos de descontração com atividades recreativas, jogos de tabuleiro e
oficinas esportivas.

MARCHINHAS EM CONTO
15h às 16h l Livre | GRÁTIS

Histórias baseadas nas marchinhas carnavalescas são contadas com bonecos,
máscaras e instrumentos musicais, por meio de personagens curiosos e
divertidos. Com o Grupo Pirueta.

FÁTIMA GASPAR
20h | 14 anos | GRÁTIS (PCG), R$ 5 (habilitado Sesc), R$ 10 (meia-entrada) e
R$ 20. Entrada solidária: 50% de desconto sob qualquer categoria mediante a
doação de 1 kg de alimento.
A cantora se destacou no programa A Grande Chance, de Flavio Cavalcanti, e
desde então trabalhou nas melhores casas noturnas paulistanas. Atualmente,
se apresenta em casas de show de grande relevância no Rio de Janeiro como
o Rio Scenarium. Nesse show, ela faz um passeio pelos belos sambas e
marchinhas que fizeram história no Brasil.

4 DE MARÇO
MEMÓRIAS DO SAMBA
9h às 18h | Livre | GRÁTIS
A exposição tem como objetivo resgatar a memória do Carnaval de Teresópolis
através dos tempos, mostrar sua gente, suas histórias e a contribuição desta
festa popular para a cultura local por meio de registro fotográfico do antigo
Carnaval de rua e de salões, e pesquisa histórica sobre o surgimento das
escolas de samba, além de fantasia e adereços que destacam a evolução das
agremiações.

OFICINA DE PURPURINA BIODEGRADÁVEL
10h às 15h | 16 anos | GRÁTIS
A oficina ensinará aos participantes como confeccionar purpurina com
ingredientes biodegradáveis como opção sustentável para brincar o Carnaval.

OFICINA DE ADEREÇOS DE CARNAVAL
10h às 15h | 16 anos | 1kg de alimento não perecível

A oficina tem como proposta apoiar o empreendedorismo e a economia
solidária, estimulando a criatividade, por meio da confecção de peças
exclusivas de adereços carnavalescos.

SESC+ DIVERSÃO
11h às 23h | Livre | GRÁTIS
Momentos de descontração com atividades recreativas, jogos de tabuleiro e
oficinas esportivas.

CORTEJO DE PALHAÇOS
15h | Livre | GRÁTIS
Uma ação carnavalesca para os pequenos foliões. Um grupo de palhaços
andam, dançam, cantam, brincam e se divertem com as crianças em cortejo.

VIAJANDO PELO CARNAVAL
20h | 14 anos | GRÁTIS (PCG), R$ 5 (habilitado Sesc), R$ 10 (meia-entrada) e
R$ 20. Entrada solidária: 50% de desconto sob qualquer categoria mediante a
doação de 1 kg de alimento.
Show musical que conta a história do Carnaval brasileiro, viajando por suas
regiões mais significativas, com destaque para as canções que marcaram os
melhores Carnavais do Brasil. Com um texto rimado e construído em
heptassílabos, ou redondilha maior, o narrador conduz o espectador através de
uma grande viagem de trem pelas estações mais importantes do Carnaval
brasileiro.

5 DE MARÇO
MEMÓRIAS DO SAMBA
9h às 18h | Livre | GRÁTIS
A exposição tem como objetivo resgatar a memória do Carnaval de Teresópolis
através dos tempos, mostrar sua gente, suas histórias e a contribuição desta
festa popular para a cultura local por meio de registro fotográfico do antigo
Carnaval de rua e de salões, e pesquisa histórica sobre o surgimento das

escolas de samba, além de fantasia e adereços que destacam a evolução das
agremiações.

OFICINA DE PURPURINA BIODEGRADÁVEL
10h às 15h | 16 anos | GRÁTIS
A oficina ensinará aos participantes como confeccionar purpurina com
ingredientes biodegradáveis como opção sustentável para brincar o Carnaval.

OFICINA DE ADEREÇOS DE CARNAVAL
10h às 15h | 16 anos | 1kg de alimento não perecível
A oficina tem como proposta apoiar o empreendedorismo e a economia
solidária, estimulando a criatividade, por meio da confecção de peças
exclusivas de adereços carnavalescos.

SESC+ DIVERSÃO
11h às 23h | Livre | GRÁTIS
Momentos de descontração com atividades recreativas, jogos de tabuleiro e
oficinas esportivas.

QUINTAL DO CÉU
20h | 14 anos | GRÁTIS (PCG), R$ 5 (habilitado Sesc), R$ 10 (meia-entrada) e
R$ 20. Entrada solidária: 50% de desconto sob qualquer categoria mediante a
doação de 1 kg de alimento.
O grupo canta músicas autorais que fizeram parte do primeiro e segundo CDs
e do seu DVD gravados durante a carreira. Além desse inesquecível show, o
grupo interpreta grandes sucessos do samba de todos os tempos de grandes
intérpretes como Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Agepê, Paulinho da Viola,
João Nogueira, Diogo Nogueira e outros grandes bambas, preparando uma
noite especial de muita diversão!

