
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

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 - Teatro | 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 ás 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.
 
Musculação - 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. Vem pro Sesc!

Todas as informações presentes neste informativo estão sujetas a alterações. 

O que não falta é programação em maio no Sesc em Poconé. 
Abrimos o mês com o Circuito Sesc de Corrida, incentivando a 
qualidade de vida com a prática de esportes. O ÁGORA 
promove reflexões sobre o papel da família na sociedade atual. 
E para encerrar com muita animação, o Dia do Desafio fazendo 
todo mundo se mexer. 

Ainda contamos com o Palco Giratório, um dos maiores 
projetos de circulação em artes cênica do país.  A temporada 
2018 chega ao Sesc Poconé com o espetáculo “Concerto em 
Ri Maior” da Companhia dos Palhaços (PR).

A edição deste ano, homenageia Teófanes Antônio Leite da 
Silveira, o palhaço Biribinha, que é patrimônio vivo da cultura 
alagoana, tendo um histórico de engajamento e resistência com 
as artes circenses no Brasil. Outras sete companhias teatrais, 
participam do circuito em Poconé que até outubro contará com 
espetáculos e oficinas. 

O projeto passará pelas cinco regiões brasileiras até dezembro, 
chegando a 132 cidades com 625 apresentações e mais de 
1.600 horas de oficinas. A programação pode ser conferida no 
site: www.sesc.com.br/palcogiratorio

No dia 1/5 ocorre a corrida de rua na estrada 
parque mais linda do Brasil. Fiquem ligados no 
www.sescpocone/corrida e con�ra as fotos 
e os resultados do #CircuitoSescdeCorridas.
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Estão preparados para o grande festival de circo em Poconé?
De 6 à 10 de junho, o Sesc Poconé ispiará a sua lona para receber o Festival, 

que contará com artistas nacionais e internacionais, trazendo para à 
comunidade espetáculos e oficinas da arte circense.

Fiquem ligados na programação em: www.sescpantanal.com.br

Maio 2018
Programação
Sesc Poconé



COMUNIDADE

CULTURA CURSOS E OFICINAS

Espetáculo “Concerto em Ri Maior” Cia dos Palhaços (PR)
O maestro e palhaço Wilson Chevchenco apresenta um 
concerto baseado em sua origem russa e conta com a ajuda 
de Sarrafo, seu fiel amigo, para executar as obras de sua 
família e ser compreendido pela plateia, já que não fala o 
idioma português.
18/5 às 19h30 | Salão Social Sesc Poconé | Classificação: Livre

Sesc vai ao Quintal
Os quintais de Poconé são maiores que o mundo, pois ali é onde tudo 
acontece: festas, rezas, alegrias e tristezas se encontram e se 
potencializam em baixo de gigantescas árvores centenárias.
Programação: Siriri Bate Forte | Histórias da Festa de Dona Negrinha | 
Alice Oliveira | Cantos de Trabalho com Adiel Luna.
10/5 das 19 às 21h | Quintal da Dona Negrinha | Bairro João Godofredo 
Classificação: Livre

Projeto ÁGORA - O Papel da Família na Sociedade Contemporânea 
Com a Dra Raquel Fonseca, Máster Coach Trainer PHD pela 
Universidade da Florida. 
10/5 às 18h -  A Importância da Alta Responsabilidade. A Casa onde 
você mora, suporta o peso de sua família? Como obter o respeito de 
seus filhos?
11/5 às 18h - Autoconhecimento x Comportamento: Jovem para onde 
você está indo?
Salão Social Sesc Poconé | Classificação: Livre

Grupo de Idosos
17/5 às 7h30 - Encontro de Convivência do Grupo de Idosos - 
Atividades culturais, esportivas e de lazer, dirigidas às pessoas com 
mais de 60 anos, promovendo a integração, socialização e atualização 
dos conhecimentos. 
30/5 às 13h - Baile dos Idosos - A atividade proporciona momentos de 
descontração, encontros sociais e de relacionamentos entre os 
participantes. 
Salão Social Sesc Poconé

Rede Sesc de Desenvolvimento Comunitário
Reunião mensal que tem como objetivo estimular contatos, diálogos e 
trocas entre as pessoas, instituições e empresas. 
24/5 das 17h30 às 19h30 | Salão Social Sesc Poconé | Classificação: 18 anos

Bate-papo sobre a Prevenção ao uso de Drogas mediado pelo 
Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas
O debate tem como foco a prevenção, por meio de informações como 
sendo o melhor para conscientização de todos. 
29/5 das 15h às 18h | Salão Social Sesc Poconé | Classificação: 12 anos

Dia Nacional do Turismo
O Sesc Pantanal promove palestras sobre Ecoturismo, Sustentabilidade e 
Segurança. Os debates serão sobre os aspectos ambientais, sociais e 
econômicos da atividade turística explorada de forma responsável, além de 
ampliar conhecimentos e integrar Gestores e  Empresários dos Municípios com 
Evandro Schütz (RS) e Luiz Del Vigna (SP)
8/5 das 10h15 às 12h30 | Rosário Oeste 
10/5 das 14h às 17h | Sesc Poconé
Classificação: Livre

Espetáculo teatral “Oteto” com Coletivo na Esquina (MG)
A saudade como motor criativo e impulso de deslocamentos, de ocupação de 
novos territórios, de busca de pertencimento. Esse é o ponto de partida de 
OTETO, dos acrobatas mineiros Pedro Guerra e Liz Braga. 
4/5 às 9h30 | Sesc Poconé | Classificação: 12 anos

Palhasábados – com Ilsom Oliveira - Em Cena - Escola de Palhaços (MT)
4/5 às 16h | Salão Social do Sesc Poconé | Classificação: Livre

Batalha de Slam com Coletivo Slam Despejo
A batalha consiste em um desdobramento das Oficinas de Slam realizadas 
no mês de março nas escolas de Poconé. 
5 e 26/5 às 17h | Jardim Sesc Poconé | Classificação: Livre

Encontro de Grupo de Dança
Bate-papo sobre as danças de Quadrilhas e Siriri, e suas características: 
desenvolvimento das coreografias e sobre as influencias no figurino.
12/5 das 8h às 11h e 14h às 17h | Salão Social Sesc Poconé | Classificação: Livre

Oficina de técnica Circense com Coletivo na Esquina (MG)
Serão trabalhadas diversas formas de acrobacias, pirâmides e torres.
1/5 das 14h às 17h | 2 e 3/5 das 18h às 20h | Sesc Poconé
Certificados: 12 horas | Classificação: 12 anos

Oficina descobrindo o Patrimonio Cultural em 
Poconé com Viviene Lozi (MT)
A oficina visa discutir o rico patrimônio histórico da 
cidade de Poconé. 
28 a 30/5 das 18h ás 21h
Sala de Projeções Sesc Poconé | Público-alvo: Professores

Cinesesc - Itinerante 
Promovendo a circulação, difusão e o acesso a produções 
cinematográficas nacionais e internacionais nas escolas da cidade de 
Poconé.
3/5 das 18h30 às 20h30 – Filme Garapa | Escola Maria Helena 
4/5 das 18h30 às 20h30 – Filme Lixo Extraordinário | Escola Frei 
Carlos Vallet
Classificação: 10 anos

Cinepipoca 
Exibindo filmes infantis e adultos durante toda a segunda semana do 
mês. Sendo às terças e quartas-feiras.
8/5 às 18h – Filme “O serviço de entregas de Kiki” 
9/5 às 18h – Filme “Imã”
Sala de Projeção do Sesc Poconé | Classificação: Livre

Arte da Palavra
Oficina de Criação Literária com Renato Negrão (BH)
21 a 26/5 das 14h às 18h 
Biblioteca Manoel de Barros | Classificação: Livre

Circuito Oralidades Arte da Palavra com
Diego Gibran (PE) e Suzana Moraes (PE)
30/5 das 18h às 20h
Centro Comunitário | Classificação: Livre

3/5 (quinta-feira) às 17h
- Feira de Artesanato e Gastronomia

- Siriri com o Grupo Bate Forte
- Siriri mirim com o Grupo Bate Forte

- Mascarados de Poconé e Banda Municipal 
- Show com a Banda Power Rock Trio 
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DIA DO DESAFIO
Movimento mundial de incentivo à prática regular de 
atividades físicas em benefício da saúde e do bem-estar, 
realizada por meio de ações das comunidades.  O Sesc 
Poconé terá atividades durante o dia todo fazendo todo 
mundo se mexer.
30/5 | Sesc Poconé | Classificação: Livre 

Curso de corte e costura com Carmem Gonçalina 
Um ponto aqui, uma laçada ali e muita paciência. A antiga técnica do 
crochê ganha destaque nas mãos dos alunos.  O resultado não é 
nada obvio. A delicadeza e o colorido da peça irão colorir as árvores 
do Sesc Poconé.   
Inscrições: 2 a 4/5 | Realização: 2 a 29/5 das 13h às 17h | Sesc Poconé 
Certificados: 140 horas | Classificação: 15 anos

Curso de entalhe em madeira com Aristides Edevino
Entalhe em madeira é uma oportunidade para produzir peças 
artesanais com matéria prima existente na comunidade, valorizando 
a cultura local. 
Inscrições:  2 a 4/5 | Realização: 2 a 29/5 das 13h às 17h
São Pedro de Joselândia | Certificados: 108 horas | Classificação: 15 anos

Curso de crochê em árvores com Geocilma Regina
O curso integra as atividades do mês do meio ambiente, além de 
ensinar a técnica serão trabalhadas as decorações em árvores, 
através do crochê.
Inscrições: 2 a 4/5 | Realização: 2 à 29/5 das 13h às 17h
Sesc Poconé | Certificados: 140 horas | Classificação: 15 anos

Clube dos Artesãos com Elizabeth Santos
O clube de produção abre os espaços do Sesc Poconé destinados a 
artesãos e iniciantes na profissão com intuito de ser um ambiente 
para discutir as novas tendências, e iniciar experimentações, técnicas 
e criações de matérias primas.  
Inscrições: 2 a 4/5 | Realização: 7 a 22/5 das 8h às 12h | Sesc Poconé 
Certificados: 140 horas| Classificação: 15 anos

Durante o mês de maio o Sesc Poconé levará diversos cursos para 
as comunidades: Bairro Jurumirim | Bairro Areão | Jardim das 
Palmeiras | São Benedito | Vila Toledo | Cruz Preta | Vila Toledo | Cruz 
Preta | Comunidade Terapêutica Lar Cristão | Bairro Centro | Distrito 
de Cangas | São Pedro de Joselândia
Confira a relação completa em nosso site.
*Inscrições: R$ 20 (Cartão Sesc) | R$: 40 (Público em Geral) | Gratuito (PCG – Programa de 
Comportamento e Gratuidade para pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos). 

MIX MUSICAL

1/5 das 10h às 18h - Diego Vegas,
Banda Feijão Brasil e Philip Laurent 
13/5 das 15h às 18h – Diego Vegas 
27/5 das 15h às 18h - Banda Nova Versão 
Parque Aquático do Sesc Poconé
Classificação Livre

Diego
Gibran
-
Suzana
Moraes

Renato
Negrão

Oficina de Palhaçaria em Cena com a Escola de 
Palhaços (MT)
Ensinar a arte do palhaço, suas técnicas de claques e 
cascatas (tapas e tombos falsos), gagues, jogos de 
improvisação, maquiagem e montagem de esquetes 
tradicionais do circo. 
28 a 31/5 e 1/6 das 18h às 22h
Sesc Poconé | Classificação: 12 anos
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confira toda nossa programação em:
www.sescpantanal.com.br

e mais...

ESPECIAL


