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O que vem por aí!

O ano está chegando ao fim e para esse mês de festas, preparamos uma programação 
super especial pra fechar com chave de ouro. 

Para deixar tudo mais emocionante, serão realizadas ações de encerramento das 
atividades de 2018 e, ainda, uma grande festa durante todo o dia 14/12. Você é nosso 
convidado!

As exposições “Asas do Pantanal” e “Aves da Mata Atlântica” continuam em cartaz 
para os apreciadores da beleza e variedade de espécies da avifauna brasileira. O 
mês também é de alerta e luta contra a AIDS, por isso, teremos ações voltadas 
para esse tema com objetivo de comunicar, trocar informações, experiências e viver 
sem preconceito. Teremos, também, cursos, oficinas, exposições, apresentações, 
espetáculos, lazer e muito mais.  

E não poderíamos encerrar essa última edição de 2018, sem dizer que foi um prazer 
ter você conosco durante esse ano, que foi repleto de atividades e novidades como a 
Flipoc, Orquestra Jovem Sesc Pantanal, o Sesc com Unidade, o Cartão Sesc aqui em 
nosso centro de atividades e esse Guia de programação que desde abril faz com que 
o Sesc esteja ainda mais pertinho de você. Esperamos que você tenha curtido tanto 
quanto a gente e que em 2019 você tenha muito mais Sesc em sua vida. 

Boas festas e #VemProSesc  

Equipe Sesc Pantanal

Acompanhe as nossas novidades em:  
 facebook.com/SescPantanal 

 instagram.com/Sesc_Pantanal

Encerramento da primeira etapa do núcleo de cinema Sesc Poconé
Último encontro do Núcleo de Cinema do Sesc Poconé, em que receberemos todos os 
profissionais que ministraram oficinas durante o segundo semestre de 2019, e em uma 
grande festa comemoraremos a  finalização desta primeira etapa com os participantes.
11/12 das 14h às 17h | Cinema 

MULTNOITE
Uma noite com muita cultura, artesanato, gastronomia e tudo o que há de bom.
Atrações:
• Banda Vertente - Tocando versões acústicas de músicas consagradas da MPB, 

Rock e Pop.
• Siriri Juvenil - Vovó Mazinha – Grupo formado por adolescentes e jovens da 

Creche Vovó Mazinha. 
• Siriri Ribeirinho Bacharel - Grupo formado por alunos da Escola Bacharel Ribeiro. 
• Os Mascarados de Poconé e Banda Municipal
6/12  das 17h às 21h | Hall da Lanchonete do Sesc Poconé

Grupo de Leitores - H!
O grupo de leitores do Sesc Poconé tem o objetivo de refletir sobre a perspectiva 
de novos caminhos abertos pelas páginas do livro, seguindo também estratégias de 
desenvolvimento do leitor. No último mês do ano serão discutidas as leituras realizadas 
em 2018 e estruturadas os autores e temas a serem discutidos em 2019.
6,13 e 20/12 das 18h às 20h | Bosque Sesc Poconé 

CULTURA
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PALHASÁBADOS
Pedra No Sapato 
Com Cia Laguz (CE)
A história baseia-se na relação entre o palhaço Suspiro, o artista, e a palhaça Burbuja, 
faxineira do teatro. Suspiro entra em cena para apresentar o show, mas é interrompido 
pela faxineira que se preocupa em fazer o seu trabalho. Com uma sequência de 
truques clássicos de palhaço, Suspiro e Burbuja direcionam o espetáculo para um final 
divertido, poético e surpreendente.
Os palhaços comunicam-se essencialmente através da linguagem corporal, gestos e 
expressões acompanhados pela trilha sonora instrumental feita especialmente para o 
espetáculo. Um convite a mergulhar na singela e encantadora arte do palhaço clássico.

8/12  às 16h | Salão Social 

Astérix e o Domínio dos Deuses
(Louis Clichy, Alexandre Astier, Aventura, 2016, 86min)
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 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.
1/12 às 16h | Cinema
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Pendular
(Júlia Murat, 2017, Drama Romance, 108min)
Um jovem casal se instala em um grande galpão industrial 
abandonado. Uma fita laranja colada ao chão separa o espaço 
em duas partes iguais: à direita um atelier de escultura; à 
esquerda um espaço de ensaio de dança. Pendular acontece 
neste ambiente, onde arte, performance e intimidade se 
misturam; e onde os personagens perdem aos poucos a 
capacidade de distinguir entre seus projetos artísticos, o passado 
de cada um e sua relação amorosa.
6/12 às 19h | Cinema

Divinas Divas
(Leandra Leal, 2017, Documentário, 110min)
Conheça a primeira geração de artistas travestis do Brasil. 
Rogéria, Valéria, Jane di Castro, Camille K., Fujica de Holliday, 
Eloína, Marquesa e Brigitte de Búzios formaram o grupo que 
testemunhou o auge da Cinelândia repleta de cinemas e teatros.
7/12 às 19h | Cinema

O conto da princesa Kaguya
(Isao Takahata, 2013, Animação, 137min)
Kaguya era uma bebê que foi encontrada dentro de um tronco 
de bambu brilhante. Passado o tempo, ela se transforma em 
uma bela jovem que passa a ser cobiçada por cinco nobres, 
dentre eles, o próprio imperador.
8/12 às 16h | Cinema

 Os Penetras
(Andrucha Waddington, 2012, Comédia, 88min)
Desprezado pela ex-namorada, Beto tenta o suicídio e é salvo 
pelo vigarista Marco Polo, que promete ajudar seu novo amigo 
a reatar com a amada. Mas quando Marco Polo conhecer esta 
mulher, os planos mudam.
9/12 às 16h | Cinema

 

Corpo Elétrico
(Marcelo Caetano, 2017, Drama, 
94min)
Elias trabalha como assistente da estilista Diana em uma 
confecção de roupa feminina. Ele se apaixona por Filipe, um 
imigrante africano que trabalha na linha de produção, e começa 
a organizar festas para ter motivos extras para encontrar o 
garoto.
13/12 às 19h | Cinema
 

Com Amor, Van Gogh
(Dorota Kobiela, Hugh Welchman, 2017, 95min)
1891. Um ano após o suicídio de Vincent Van Gogh, Armand 
Roulin (Douglas Booth) encontra uma carta por ele enviada ao 
irmão Theo, que jamais chegou ao seu destino. Após conversar 
com o pai, carteiro que era amigo pessoal de Van Gogh, Armand 
é incentivado a entregar ele mesmo a correspondência. Desta 
forma, ele parte para a cidade francesa de Arles na esperança 
de encontrar algum contato com a família do pintor falecido. Lá, 
inicia uma investigação junto às pessoas que conheceram Van 
Gogh, no intuito de decifrar se ele realmente se matou.
14/12 às 19h | Cinema
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Uma tarde de dentista
Criançada, vocês sabem o que um dentista faz? Vamos descobrir juntos? Venham 
conhecer a clínica odontológica do Sesc Poconé.
1/12 das 14h às 17h | Clínica Odontológica Sesc Poconé 

MÊS DA LUTA CONTRA AIDS
Em alusão ao Dia Mundial da Luta Contra AIDS (1/12)

Palestra: Vamos falar sobre a AIDS?
Tem objetivo de promover troca de informações e experiências sobre o assunto.
7/12 das 7h às 11h e das 13h às 17h | Escola Bacharel Ribeiro de Arruda

Rede Sesc de Desenvolvimento Comunitário 
A Rede Sesc promove atividades que contribuam para o progresso sustentável local, 
o protagonismo e a inclusão social com um espaço para o diálogo, articulações, 
informações e troca de experiências. No mês de dezembro serão abordadas questões 
sobre a luta contra a AIDS.
13/12 às 17h30 | Sala de Música

Viva sem preconceito
Participe das ações de sensibilização em relação às Infecções Sexualmente 
Transmissíveis, uso de preservativos, roda de conversa, mitos e verdades sobre as 
doenças infecto contagiosas. 
Parceria: Secretaria Municipal de Saúde
14/12 das 8h às 11h e das 14h às 17h | Escola Bacharel Ribeiro de Arruda

SAÚDE
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Que tal um dia com diversas atividades e música ao vivo para finalizar o ano c
om chave de ouro? 
14/12 das 7h às 11h e das 13h às 18h | Sesc Poconé 

Cross Games
A atividade conta com um circuito de exercícios físicos que deverão ser executados 
pelos integrantes de um time (dupla) no menor tempo possível. A atividade será 
dividida em três categorias distintas, sendo duplas mistas e duplas femininas e 
masculinas. A premiação será somente por medalhas aos três melhores de cada 
categoria.
7h às 9h | Quadra Poliesportiva Sesc Poconé 

Atividades recreativas na Piscina
Participe das atividades para o público infantil como estafeta, polo aquático e 
waterball. Muitos desafios e diversão aguardam todos os presentes.

9h às 11h | Parque Aquático Sesc Poconé 

Torneio de Mesabol
O Brasil é conhecido pela sua criatividade na invenção de novos esportes, como 
por exemplo: o vôlei de praia, futevôlei, frescobol e mais recentemente, o Mesabol. 
Popularmente chamado de “futemesa”, rapidamente ganhou vários praticantes de 
diferentes faixas etárias e gêneros em todo o país. 
O torneio será dividido em duas categorias: duplas masculinas e femininas, premiando 
os três melhores de cada categoria com medalha. 
13h às 15h | Parque Aquático Sesc Poconé 

Encerramento das atividades de 2018
Venha participar da nossa festa!

14/12
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Torneio de Basquetebol 3x3
O 3x3 se inspirou em diversas formas de basquete de rua praticadas em todo mundo. 
O jogo consiste em dois times de quatro jogadores (3 titulares e 1 reserva), frente a 
frente, em meia quadra. Convide sua equipe e participe! 
15h às 17h | Quadra Poliesportiva Sesc Poconé 
 
Espetáculo Bom Apetite
Com Pepe Nunes (SC)
Bom Apetite é um espaço de brincadeira, um espetáculo aberto, para todas as 
idades, jogos e cumplicidade marcam o compasso na orquestra que formam público 
e palhaço, e rindo de si mesmos, trazem à tona o que todos nós temos de mais 
irreverente, descontraído e ingênuo. No “cardápio” da peça, tem música, mágica, 
malabarismo, jogos coletivos e naturalmente, muito humor.
13/12 às 21h | Teatro Hotel Sesc Porto Cercado
14/12 às 16h | Salão Social Sesc Poconé 

Campeonato de pega–pega e queimada
17h às 20h | Quadra Poliesportiva Sesc Poconé 

4ª Poco Breaking - Sesc Poconé
Atenção Bboys e Bgirls! Participe da última edição de 2018 do Pocobreaking. 
17 às 19h | Pátio Coberto Sesc Poconé 
 
Apresentação Final dos Alunos de Violão
Uma noite  especial, cheia de muita emoção, afinal você vai se surpreender com cada 
apresentação. Vislumbrar a magia da música a cada canção. 
19h | Salão Social Sesc Poconé 

Show 
Show com Daniel Franco e Banda tocando o melhor do MPB, Forró e Sertanejo Raiz e a 
Banda Fissura fazendo aquela deliciosa roda de samba.
Acesso limitado a 250 pessoas
21h às 00h | Sesc Poconé | Entrada 1kg de alimento não perecível (exceto sal)
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LAZER E RECREAÇÃO

Território do Brincar
E ai, bora brincar? Venha se divertir nas noites de quinta-feira, com brincadeiras e 
jogos que fizeram parte da nossa infância, traga toda família e amigos e vamos nos 
divertir em atividades com muitas risadas e descontração.
6 e 13/12 das 18h às 20h | Bosque Sesc Poconé 

Oficina de Iniciação a Arte do Clown/Palhaço 
Com Pepe Nunes (SC)
Cada Palhaço é único! É em torno desta ideia que se desenvolve a iniciação ao 
trabalho de Clown/palhaço. Neste curso busca-se encorajar o aluno a reconhecer e 
aproveitar seu próprio ridículo, a rir de si mesmo, estimulando um encontro com sua 
espontaneidade, sua generosidade e sinceridade no relacionamento que estabelece 
com a plateia, rompendo barreiras e limites, possibilitando se apresentar com um alto 
grau de liberdade e ousadia.
14/12 das 9h às 12h | Sala de Cursos 

Oficina Acrobacia de Dupla
Com Cia Laguz (CE)
Venha dar um salto em suas aptidões! Acrobacia de dupla com Cia Laguz (CE). 
Aproveite esta oportunidade para aprender coisas novas. 
7/12 das 18h às 21h e 8/12 das 08h às 11h | Sala de Curso
 
Oficina de Breaking Dancing
Com Lucas Bboy (MT)
A paisagem poconeana está sendo aos poucos modificada pela cultura das danças 
urbanas. Como resultado das ações realizadas durante o ano de 2018,  formou-
se um grupo de adolescentes que dançam breaking dance  na cidade de Poconé, 
realizando apresentações no bairro Jurumirim, além de, a partir das oficinas, terem sido 
descobertos novos talentos e novos apreciadores desse estilo.
10 a 13/12 das 18h às 21h | Pátio Coberto Sesc Poconé

CURSOS E OFICINAS
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     POCONÉ 
Sesc Com Unidade
É final do ano e os moradores do bairro Jurumirim convidam a cidade de Poconé para 
celebrar o que foi construído. Que tal você e sua família participarem juntos? 
2/12 das 8h às 18h | Nova Praça do Jurumirim 

     BAIRRO SÃO JUDAS TADEU
Oficina de Técnicas de Jardinagem
Com Joaize Almeida Lobo 
Conheça as técnicas de jardinagem e aprenda sobre as necessidades das plantas, 
como preparar adequadamente a terra, os canteiros e vasos de plantio, usar a 
adubação específica para cada planta, realizar as podas e muito mais. 
3 a 7/12 das 13h às 17h | Casa da Sopa 

Papo Direto 
Roda de conversa sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas. 
3/12 às 18h | Escola Antônio João Ribeiro 

COMUNIDADE
RE-USE 
Curso de Fabricação de Produtos de Limpeza
Com Jucilene Muniz da Silva (MT)
Aprenda a produzir sabão em barra, em pó, detergente líquido e pasta para alumínio. 
As matérias primas para os produtos são naturais (mandioca, abóbora, fubá, coco e 
outros), não serão utilizadas essências e nem corantes industrializados. 
10 a 14/12  das 13h às 17h | Casa da Sopa  

     BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS  
Curso de Técnicas de Bordados 
Com Leomar Cristina de Souza (MT)
Venha aperfeiçoar a sua habilidade e fabricar peças de bordados para comercialização, 
não perca oportunidade de aprender mais e gerar uma renda complementar através do 
bordado.
Até 14/12 das 13h às 17h | Galpão anexo à casa de Dona Benedita Marilza

     SÃO PEDRO DE JOSELÂNDIA
Curso de Pintura em Tecidos (bandeiras e estandartes) 
Com Luzia Quintina de Campos  (MT)
Aprenda e viva a cultura das bandeiras e estandartes, venham para o curso e mantenha 
viva essa tradição. 
Até 14/12 das 13h às 17h | Centro Comunitário | 15 Vagas
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Central de atendimento 
Segunda a sexta – 8h às 12h e 14h às 
18h | Sábado - 8h às 12h

Biblioteca Manoel de Barros 
Segunda a sábado – 8h às 11h30 e 
13h30 às 17h30 | Domingo – 9h às 
11h e 13h30 às 17h.

Piscina (banho livre) - 
Sábados, domingos e 
feriados
11h às 18h
Valores: Gratuito (Cartão Sesc), R$ 10 
(público em geral), R$ 5 (meia entrada)

Espaço do Clube Game
Terça a domingo – 9h às 20h 

Cursos
Violão | Violino 
Inscrições mediante disponibilidade na 
Central de Atendimento.

Atividades esportivas
Natação | Hidroginástica | Iniciação 
Esportiva I e II | Futsal | Futebol Society 
| Handebol | Basquete | Vôlei | Vôlei de 
areia | Artes Marciais - 7h às 11h e das 
13h às 21h
Valores: R$ 15 (Cartão Sesc), R$ 30 
(público em geral), gratuito (PCG*)
Inscrições mediante disponibilidade na 
Central de Atendimento a partir do dia 
10 de cada mês.

Academia
Segunda a quinta – 6h às 10h e 15h 
às 21h Sexta-feira – 6h às 10h e 15h 
às 20h
Valores: R$ 30 (Cartão Sesc) e R$ 60 
(público em geral)

Odontologia (conforme 
agendamento)
Segunda a sexta – 8h às 12h e 14h 
às 18h. 
Consultas: R$ 20 (Cartão Sesc) e R$ 40 
(público em geral)

Campanha Óleo Limpo - 
Troque 1 litro de óleo usado por 500ml 
de detergente biodegradável na Central 
de Atendimento da Unidade. 

*PCG - Programa de 
Comprometimento e Gratuidade para 
pessoas com renda familiar de até 3 
salários mínimos (mediante inscrição).

Cartão Sesc - Tem direito ao Cartão 
Sesc, trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo. Para ser 
aceito, o documento deve estar na 
validade. 

No Sesc tem atividades 
todos os dias para você.
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Sesc Poconé
Av. Generoso Ponce, s/nº. Centro,
Poconé - MT - Tel. (65) 3345-2571

Horário de funcionamento: segunda a sexta - 6h às 21h
sábados, domingos e feriados - 8 às 18h

Informações e programação mensal:
www.sescpocone.com.br

facebook.com/SescPantanal | instagram.com/Sesc_Pantanal

Todas as informações presentes neste informativo estão sujeitas a alterações.

O Sesc Pantanal consciente da sua responsabilidade ambiental e social utiliza 
papéis com certificado FSC® (Forest Stewardship Council®) para impressão desta 
programação. Ter uma Certificação florestal significa uma garantia que a madeira 
ou os produtos derivados de uma determinada floresta é proveniente de um 
processo produtivo manejado de forma ecologicamente correta, socialmente justa e 
economicamente viável, e no cumprimento de todas as leis vigentes.


