SESC BARRA MANSA

01/12
15h
Pelos Quatro Cantos do Mundo (cultura - artes cênicas)
Um espetáculo gratuito, lúdico, divertido e emocionante. O teatro conta a história de Aisha:
uma menina refugiada da Síria que se perdeu de seu pai e embarcou em uma aventura
pelos quatro cantos do mundo para reencontrá-lo. Nessa jornada, a menina (representada
por uma boneca em tamanho real) viaja do mar ao céu e conhece diversos países, onde faz
amizades inusitadas que a ajudam na sua busca. O cenário se transforma de forma simples
e surpreendente, e os atores dançam e manipulam diversos adereços, interpretando vários
personagens.
Teatro
3/12 a 11/12
Práticas Manuais (oficina)
Oficinas gratuitas para desenvolver habilidades manuais básicas, proporcionando ao
participante a elevação da autoestima e a possibilidade de gerar uma renda extra.
06 a 15/12
Festival de Encerramento dos Cursos (apresentações)
Os alunos dos cursos realizados pelo Sesc Barra Mansa irão apresentar ao público seus
processos de desenvolvimento artístico. A programação trará discussões sobre comunhão e
afetividade - integrando montagens teatrais, residências artísticas, coreografias de dança e
saraus literários.

07/12
10h às 17h
Feira dos Alunos dos Cursos de Artesanato
Varanda Café
07/12
14h às 17h
Residência Artística com os Alunos do Curso de Desenho
Varanda Café
07/12
17h às 18h | 19h às 20h
Apresentação dos Alunos do Curso de Balé
Teatro
08/12
9h às 12h
Festival Recreativo com alunos de Desenvolvimento Físico Esportivo
Quadras
08/12
15h às 15h40 | 16h30 às 17h10
Apresentação dos Alunos do Curso de Iniciação ao Teatro
Teatro
-

10/12
19h às 19h50
Apresentação dos Alunos do Curso de Violão
Teatro
10/12 ou 17/12
19h às 20h
Apresentação dos Alunos do Curso de Musicalização Infantil
Teatro
10/12
20h às 20h50
Apresentação dos Alunos do Curso de Afro Dança
Teatro
11/12
19h às 19h50
Apresentação dos Alunos do Curso Tô em Cena
Teatro
11/12
20h às 20h50
Apresentação dos Alunos do Curso de Dança Contemporânea
Teatro
12/12
19h às 20h50

Apresentação dos Alunos do Curso de Dança de Salão e Ritmos
Teatro
13/12
19h às 19h30
Exibição de Documentário Produzido com os Alunos do Curso de Estimulação
Cognitiva
Teatro
13/12
19h40 às 20h10
Apresentação dos Alunos do Curso de Tai Chi Chuan
Teatro
13/12
20h20 às 20h50
Apresentação dos Alunos do Curso de Canto Coral
Teatro
14/12
10h às 15h
Criatividade Natalina (oficina)
Uma atividade gratuita - com papéis, tinta e giz de cera - para as crianças usarem a
criatividade na confecção de enfeites e cartões de Natal.
14/12
12h às 14h
Curso de Velas para o Natal com Óleo Vegetal Usado (curso)
Fabricação de velas decorativas para o Natal utilizando óleo vegetal usado. Atividade
gratuita, a partir de 14 anos.
Bairro Vista Alegre
14/12 a 19/12 (3as e 6as)

13h às 17h30
Oficina de Kit de Cozinha (oficina)
As inscrições começam dia 3/12, às 9h30. A partir de 16 anos.
14/12
14h às 16h
Oficina de Ecobags (oficina)
Uma atividade gratuita em que cada participante irá confeccionar sua bolsa reutilizável. A
oficina, para pessoas a partir de 14 anos, é um incentivo ao uso de materiais sustentáveis,
ao reuso e à substituição de sacolas plásticas.
Bairro Vista Alegre
14/12
16h às 17h
Apresentação dos Alunos do Curso de Iniciação ao Teatro (jovem e adulto)
Teatro
15/12
10h às 15h
Saúde Atitude - Sinos dos Ventos (palestra / debate)
Uma sessão de arteterapia gratuita com a construção de Sinos dos Ventos.
Bairro Vista Alegre
15/12
10h às 17h
Oficina de Fotografia em Diversos Dispositivos (oficina - artes visuais)
Oficina de fotografia gratuita para todos os públicos. A atividade será voltada para o retrato
coletivo, com foco em momentos de confraternização e afetividade presentes no final de
ano.
Bairro Vista Alegre
-

15/12
12h às 14h
Curso de Velas para o Natal com Óleo Vegetal Usado (curso)
Fabricação de velas decorativas para o Natal utilizando óleo vegetal usado. Atividade
gratuita, a partir de 14 anos.
Praça dos Caquinhos

15/12
14h às 16h
Oficina de Ecobags (oficina)
Uma atividade gratuita em que cada participante irá confeccionar sua bolsa reutilizável. A
oficina, para pessoas a partir de 14 anos, é um incentivo ao uso de materiais sustentáveis,
ao reuso e à substituição de sacolas plásticas.
Praça dos Caquinhos
15/12
15h
Cantigas de Roda (música)
Um show gratuito voltado para o público infantil. Leandro Villela traz músicas do cancioneiro
popular e de compositores de Volta Redonda e Região.
Bairro Vista Alegre

15/12
16h às 17h
Apresentação dos Alunos do Curso de Iniciação ao Teatro (jovem e adulto)
Teatro
19/12
15h
Cantigas de Roda (música)

Um show gratuito voltado para o público infantil. Leandro Villela traz músicas do cancioneiro
popular e de compositores de Volta Redonda e Região.
Praça de Liberdade
20/12
10h às 17h
Oficina de Fotografia em Diversos Dispositivos (oficina - artes visuais)
Oficina de fotografia gratuita para todos os públicos. A atividade será voltada para o retrato
coletivo, com foco em momentos de confraternização e afetividade presentes no final de
ano.
Praça de Liberdade
21/12
10h às 15h
Criatividade Natalina (oficina)
Uma atividade gratuita - com papéis, tinta e giz de cera - para as crianças usarem a
criatividade na confecção de enfeites e cartões de Natal.
Bairro Vista Alegre
22/12
10h às 15h
Saúde Atitude - Sinos dos Ventos (palestra/debate)
Uma sessão de arteterapia gratuita com a construção de Sinos dos Ventos.
Praça dos Caquinhos

SESC CAMPOS
03 e 06/12
14h e 10h
Assistência - TSI (oficina)

Oficina gratuita de artigos natalinos com elementos tropicais, como galhos, folhas e
sementes. O objetivo é valorizar a tipicalidade brasileira, mostrando que é possível produzir
peças bonitas fora dos padrões tradicionais derivados da cultura americana. A classificação
é de 55 anos.
Espaço Plural
04, 11 e 18/12
9h às 13h
Saúde, Assistência e Educação (oficinas)
Oficinas gratuitas com temas natalinos e atividades integradas entre saúde, assistência e
educação. As inscrições poderão ser feitas no setor de matrícula.
Espaço Plural
14/12
9h
Assistência - TSI (exposição / apresentação)
Sarau de Natal dos idosos do Projeto SESC+ Vida, com exposição de trabalhos e
apresentações das turmas de Teatro, Coral, Memória e Capoeira. Atividade gratuita e
classificação de 55 anos.
Espaço Plural

19/12
20h
Música (cultura)
Apresentação de canções natalinas da turma de Violão.
Espaço Plural
19/12
20h30

Dança (cultura)
Apresentação de dança “Ne Me Quitte Pas”, dos alunos do Curso de Dança de Salão. A
classificação é livre.
Ginásio Poliesportivo
29/11
9h
Assistência - TSI (oficina)
Oficina gratuita de artigos natalinos com elementos tropicais, como galhos, folhas e
sementes. O objetivo é valorizar a tipicalidade brasileira, mostrando que é possível produzir
peças bonitas fora dos padrões tradicionais derivados da cultura americana. A classificação
é de 55 anos.
Espaço Plural

SESC DUQUE DE CAXIAS

14/12
15h
O Baile (artes cênicas)
Um espetáculo dançante, conduzido por atores mascarados, com a proposta de reviver
bailes de antigamente. Ao som de uma seleção musical de boleros, orquestras e canções
antigas, o público é convidado a participar de um jogo de bingo e um concurso de dança.
Atores e espectadores irão se misturar em uma experiência poética de arte e vida. A
atividade é gratuita, de classificação livre, com o grupo Teatro Público (MG).

SESC ENGENHO DE DENTRO

21/12
15h às 19h
Natal Sesc
Evento gratuito de confraternização, com diversas atividades para toda família:
apresentações de cursos, atividades recreativas Sesc + Diversão e oficina criativa de
enfeites natalinos.

SESC NOVA IGUAÇU

07, 08, 14, 15, 21 e 22/12
11h às 15h
Oficina em Língua Estrangeira - Cartões de Natal (educação - pensamento / linguagens)
Produção artesanal de cartões de Natal, utilizando palavras natalinas em Inglês ou
Espanhol. Um resgate ao hábito de trocar cartões com familiares, amigos e pessoas
próximas.
Praça do Arvoredo | Sesc Nova Iguaçu
13/12
10h
Sussurradores Poéticos (cultura / literatura)
Intervenção artística e poética, provocando o público a encontrar uma brecha na rotina
corrida para aguçar os ouvidos e a sensibilidade. Os artistas usam tubos de papelão para
sussurrar poemas e textos narrativos no ouvido dos participantes. Uma pausa no cotidiano,
proporcionando um olhar mais apurado, mágico, lúdico e humano sobre a vida.
Calçadão de Nova Iguaçu
13/12
15h
Sussurradores Poéticos (cultura / literatura)
Intervenção artística e poética, provocando o público a encontrar uma brecha na rotina
corrida para aguçar os ouvidos e a sensibilidade. Os artistas usam tubos de papelão para
sussurrar poemas e textos narrativos no ouvido dos participantes. Uma pausa no cotidiano,
proporcionando um olhar mais apurado, mágico, lúdico e humano sobre a vida.
Sesc Nova Iguaçu

SESC SANTA LUZIA
12/12
17h30 às 19h30

Momento para Dançar (lazer)
Um Baile de Natal para dançar com música ao vivo. Os valores são: R$ 1 (habilitado Sesc),
R$ 2 (meia), R$ 4 (inteira).
Sala 210
13/12
10h às 14h
Natal em Santa Luzia (assistência / saúde / lazer / cultura)
Evento natalino gratuito, com oficinas de decoração, dinâmicas e apresentações de
trabalhos desenvolvidos durante o ano com os grupos do Sesc+ Vida e alunos de
percussão e canto coral.
Sala 210

SESC SÃO JOÃO DE MERITI
Sesc Primeiros Olhares (literatura)
Programação exclusiva para crianças e jovens, com atividades artísticas (incluindo música,
audiovisual, literatura, artes cênicas e artes visuais) e atividades integradas à biblioteca.
14h
O Presente de Natal (literatura)
Um conto sobre dois amigos inseparáveis que queriam se presentear no Natal, mas só
tinham bolsos vazios.
Biblioteca
14h
Feliz Ano Novo, Princesa! (literatura)
Um conto sobre um menino pobre que encontrou um convite da princesa para uma festa de
Ano Novo no castelo. Como não tinha o que levar, decide fazer ele mesmo uma lembrança
para a princesa.
Biblioteca

07 e 14/12
14h
Contando, Cantando e Fazendo Artes (literatura)
Histórias cativantes com abordagens diferenciadas, utilizando diversos recurso para atiçar a
imaginação.
15/12
16h
Espetáculo “Os Três Reis Magros” (artes cênicas)
Apresentação gratuita em que os palhaços Cacareco, Flô e MortaNdela cantam e contam
histórias natalinas da cultura popular, enquanto seguem seu caminho até a manjedoura do
Menino Jesus.
Quiosque

SESC TIJUCA
Natal Imperial e Day Use no Sesc Nogueira (passeio)
Um passeio até um dos grandes eventos da cidade de Petrópolis. O centro histórico estará
todo decorado e o Palácio de Cristal reunirá uma programação com a Casa do Papai Noel e
a feirinha de artesanato. Ao final, haverá uma visita à Unidade Sesc Nogueira.
06 e 13/12
13h às 16h
Oficina Guirlanda de Suculentas (oficina)
Um espaço para desenvolver técnicas de plantio e manutenção para a montagem de
arranjos com suculentas. Atividade gratuita, com vagas limitadas. Inscrições pelo email
daniela.rocha@sescrio.org.br.
Chafariz
-

07 e 08/12
11h às 15h
Oficina Arte Sênior (idoso)
Oficina gratuita de produtos artesanais natalinos, com o objetivo de proporcionar momentos
de lazer e criatividade aos idosos.
Pátio das Tamarineiras
08/12
11h às 22h30
Com o Sesc por Aqui (passeio)
O passeio inclui transporte, ingresso, refeição na unidade Sesc Nogueira, guia de turismo,
seguro e serviço de bordo. Os valores são: R$ 95 (associados Sesc), R$ 120 (est., id.,
conv.,< 21), R$ 140 (inteira).
14 e 15/12
11h às 15h
Oficina de Artesanato (Sesc + social)
Oficina gratuita de confecção de objetos de decoração natalinos.
Pátio das Tamarineiras
-

14 e 15/12
14h
Contação de Histórias - Histórias de Fios (literatura)
Três contos que desenrolam ao redor e através dos novelos: A moça tecelã (conto
contemporâneo, de Marina Colasanti), Os sete novelos (baseado no reconto de Angela
Shelf Medearis e na tradição dos tecidos ganeses) e O Labirinto (mito grego cujos fios de
Ariadne solucionam toda a história). Atividade gratuita, conduzida pela contadora de
histórias e educadora: Tatiana Henrique.
Casa Rosa
15/12

15h
Slam Vila Isabel (literatura)
Confraternização dos poetas da terra de Noel convidando outros poetas dos SLAMs do Rio de Janeiro.
O rapper W-Black será o mestre de cerimônias, que irá comandar toda a dinâmica de declamar
poesias.
Casa Rosa

