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CULTURA
O QUE VEM POR AÍ!

Fevereiro é o mês marcado pelo fim das férias. 
Mas aqui a diversão e o lazer nunca acabam.

Por isso, preparamos uma programação repleta de coisas 
boas para toda a família. Neste mês o #SescemPoconé 
reabre as inscrições em diversas modalidades para quem 
curte e ama o esporte. Tem também o esquenta para o 
Carnaval com aulas preparatórias para os dias de folia e 
matinê que você pode ir fantasiado, mascarado ou com 
seu abadá dos carnavais anteriores do Sesc Pantanal.

Além de tudo isso, ainda teremos apresentações artísticas, 
cursos, oficinas, filmes e muito mais. A programação deste 
mês só tem coisa boa.

Chame toda a galera e #VemProSesc

Equipe Sesc Pantanal

Acompanhe nossas novidades em:

/SescPantanal
@Sesc_Pantanal
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Tardezinha na Biblioteca
1, 8, 15 e 22/2 das 15h às 18h | Biblioteca Manoel de Barros 

Divirta-se e faça novos amigos durante as tardes especiais com jogos de 
tabuleiros e adivinhas.

Instalação Re(construa)
1 a 28/2 das 6h às 21h | Sesc Poconé

Venha viver uma experiência única de se construir e (re)construir. 
O conto de Marina Colasanti dará o ritmo para essa experiência mágica. 
Chame os amigos e #VemProSesc

Ler é Um Barato no Troca-Troca Literário
7, 14, 21 e 28/2 das 14h às 16h | Biblioteca Manoel de Barros

Tire da estante aquele livro que você já leu, mas não vai ler novamente 
e leve-o até a biblioteca para fazermos um grande troca-troca literário. 
Funciona assim: você troca o livro que não quer mais por um que você 
ainda não leu, ideia boa, né? Venha para nosso bazar, que além de 
literário, é uma solução divertida, econômica e sustentável.

Espetáculo MISERÊ 
Com o Grupo Comadança (MT) 
7/2 às 20h | Salão Social

Espetáculo de dança contemporânea que retrata a trajetória de um 
homem qualquer que, impossibilitado de permanecer em sua terra natal 
devido às condições de miséria, busca nas grandes cidades perspectiva 
de vida melhor.
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PalhaSábados 
Com o teatro Cabaré do Ruante (RO)
9/2 às 16h | Salão Social

Dê boas gargalhadas com um espetáculo de variedades circenses com 
os palhaços, Magrila, Mazela, Tinnimm e Tuminga. Com muita confusão e 
palhaçada os quatro apresentam seus melhores números para o público.

H! Grupo de Leitores

14 e 28/2 das 18h às 20h | Biblioteca Manoel de Barros
Gosta de ler ou quer entrar para o universo dos livros? Participe de 
um grupo super especial para ler junto, debater e trocar ideias sobre o 
magnífico universo da literatura. Venha fazer parte do H! Grupo de 
Leitores!
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Um espaço de lazer, convivência, sociabilidade, 
exposição de artesanatos, gastronomia local e

atividades de lazer.
Todo segundo domingo de cada mês é 

Dia de Feira, venha conferir!

10 DE FEVEREIRO - BOSQUE SESC POCONÉ
CLASSIFICAÇÃO LIVRE
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Atenção criançada! Sábado é dia de filme com pipoca no 
Sesc Poconé. “Vamo” nessa? Chame a galerinha para assistir. 

A Sessão Pipoca exibe filmes para público infanto-juvenil 
todo sábado, às 16h.

CINE SESC
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Historietas Assombradas, o filme
(Victor-Hugo Borges, 2017, Animação, 90min)

Pepe é um menino de 12 anos que mora com 
sua avó, uma bruxa-empresária. Após descobrir 
que é adotado e que seus pais estão vivos, ele 
decide sair em busca deles, mas assim acaba 
atraindo a atenção de Edmundo, um vilão 
biomecânico que precisa de Pepe para 
concretizar seu enorme plano maléfico: usar a 
energia do menino para conquistar a 
imortalidade da sua espécie.

2/2 às 16h | Cinema 
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Belle e Sébastien
(Nicolas Vanier, 2015, Aventura, 104 min)

Durante a Segunda Guerra Mundial, Sebástian 
se aventura nos Alpes junto com os caçadores 
em busca de uma suposta fera que mata 
ovelhas. Porém o garoto descobre que a tal 
ameaça nada mais é do que o cão Belle, com 
quem ele inicia uma forte amizade.

9/2 às 16h | Cinema 
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Esquenta de Carnaval
2, 9, 16 e 23/2 às 16h | Salão Social  

Quer ficar por dentro de todos os hits do Carnaval 2019? Venha para 
as aulas de danças coreografadas, que terão duração de 1 hora com muita 
descontração, movimento e gasto energético. Entre no ritmo de carnaval, 
vem para o Sesc Poconé!

Grupo de Corrida “Capivara Runners”
3, 7, 10, 17 e 24/2 das 7h às 9h | Estacionamento do Sesc Poconé 
Quer conhecer pessoas, melhorar a saúde e de quebra movimentar 
a vida? Venha para o Grupo de Corrida do Sesc Poconé. Todos os 
treinamentos contam com o acompanhamento de nossos profissionais.

Matinê Esquenta de Carnaval 
Com Banda Hits
24/2 15h às 18h | Salão Social 

Para entrar no clima de carnaval o Sesc Poconé preparou para você um 
esquenta com muita música boa e uma apresentação animada. Venha 
fantasiado, mascarado ou com seu abadá dos carnavais anteriores do 
Sesc e entre nessa folia para todas as idades se divertirem juntas!

Domingo no Sesc Poconé
24/2 8h às 18h | Bosque do Sesc Poconé 
Domingo é dia de ficar com a família. E que tal se reunir com o pessoal 
para se divertir com brincadeiras e jogos nostálgicos? Os mais velhos 
poderão demonstrar suas experiências por meio da confecção e vivência 
de brincadeiras para os mais novos.

LAZER E RECREAÇÃO
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O Garoto Fantasma
(Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli, 2017, 
Animação, 84 min)

Leo é um menino de 11 anos que não está 
tendo uma infância fácil. Internado no hospital, 
ele descobre que tem o poder de levitar sem 
ser visto ou tocado, enquanto seu corpo físico 
permanece imóvel.

16/2 às 16h | Cinema
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Minha Vida de Abobrinha
(Claude Barras, 2016, Comédia, 70 min)

Ícaro, apelidado de Abobrinha, perde sua 
mamãe em um acidente e é levado por 
Raymond, um policial, a um lar para crianças. 
Lá, ele faz novos amigos, como Simon, Ahmed, 
Jujube, Alice e Béatrice, que não foram 
poupados pela vida. Um dia, é a vez de Camille 
chegar para morar no orfanato.

23/2 às 16h | Cinema
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MATRÍCULAS PARA ATIVIDADES 
FÍSICAS E ESPORTIVAS
11 a 23/2 das 9h às 13h e das 15h às 19h | Sala de Matrículas
Você que curte praticar esportes, fique ligado que em fevereiro o 
Sesc Poconé abre matrículas para diversas modalidades esportivas. 

11/2 a 23/2 - Matrículas  para Iniciação Esportiva (Atividades Psicomotoras, 
Futsal, Futebol Society, Muay Thai, Judô/Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal)
12/2 a 23/2 - Matrículas para Hidroginástica
15/2 a 23/2 - Matrículas para Natação
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A partir de março, toda 
quarta-feira terá o nosso 
circuito de exercícios.
#VemproSesc
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Oficina Contaminação de Vida: CORPO-ARTES-CONEXÕES
7, 14, 21 e 28/2 das 14 às 18h | Salão Social  

Espetáculo dançante que explora as relações entre o corpo, artes e o 
ambiente (conexões) que se dão por processos coevolutivos e produzem 
uma rede de pré-disposições perceptuais, motoras, aprendizado e 
emocionais. Participe desta desta oficina que lhe proporcionará uma
experiência incrível.

Oficina Palhaçaria 
Com o Teatro Ruante (RO)
10 e 11/12 das 14h às 18h | Salão Social 

Gosta de proporcionar boas risadas ou quer aprender? Participe desta 
oficina que vai ajudar você a trabalhar o autoconhecimento, capacidade 
de expressão e, por fim, aprimorar ou desenvolver suas técnicas de 
palhaçaria.

Carnaval Sustentável - fabricação de glitter, confete, customização 
de roupa e fabricação de fantasia infantil
25, 26, 27 e 28/2 das 15h às 17h e 18h às 20h | Área coberta Sesc 
Poconé 

Carnaval é só alegria! Gente feliz, música animada, confete, glitter e 
serpentina para todo lado. Mas esses materiais podem causar danos ao 
meio ambiente. Então, vamos curtir essa festa sem impactar mais nosso 
planeta Terra? Junte e traga folhas e/ou pétalas de flores secas que
encontrar caídas nas ruas ou jardins. Quanto mais tipos diferentes de 
plantas você coletar, mais coloridos ficarão seus confetes.

CURSOS E OFICINAS
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Inscrições de 15 a 28/2 às 16h 
45 Vagas | Sala de Matrículas

O Sesc Poconé inaugura seu 
Ateliê de Artes Visuais. Serão 
desenvolvidas três técnicas, sendo, 
xilogravura, escultura em cerâmica 
e ilustração em grafite. As aulas 
irão ocorrer a partir do mês de 
março, durante os sábados das 9h 
às 12h. Venha descobrir o artista 
que mora em você.

R$20,00 Público Geral
R$10,00 Cartão Sesc
* PCG - Programa de Comprometimento e 
Gratuidade  para pessoas com renda familiar 
até 3 salários mínimos (mediante inscrição).*

ATELIÊ DE 
ARTES VISUAIS



JUNTE-SE AO SESC E FAÇA A SUA PARTE NESSA LUTA.

Viver Mais e Melhor!
4 e 15/2 das 15h às 18h | Salão Social  

Em 2019, as atividades do melhor ponto de encontro para os maiores de 
60 anos estão de volta. Venha definir com a gente como será o percurso 
neste ano. O projeto Viver Mais e Melhor promove sociabilização, a 
reflexão sobre o envelhecimento, o desenvolvimento de novas habilidades 
e a integração com as demais gerações.

Poconé contra o Aedes Aegypti
8 e 22/2 das 8h às 11h e 14h às 17h | Sesc Poconé  

O período chuvoso contribui ainda mais para os criadouros do mosquito 
Aedes aegypti. Então, cuidados devem ser redobrados para evitar a 
proliferação e aumento de casos de zika, dengue e chikungunya. Saiba se 
prevenir da maneira correta para que juntos possamos acabar com esse 
mosquito.

Cascão e os seus Superamigos
16/2 das 14h às 17h | Área coberta do Sesc Poconé 
Criançada, as férias acabaram, mas a diversão está apenas começando. 
Venham participar do teatro de fantoche da Saúde Bucal!

SAÚDE
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Blitz da Saúde - Viva mais feliz, viva com saúde
24/2 das 15h às 18h | Sesc Poconé 

Carnaval é só alegria, brincadeira, diversão. Mas mesmo em época de 
folia, tem assuntos que não podem ser esquecidos, entre eles o sexo 
seguro. Saiba mais na Blitz da Saúde! 

L O Sesc está mobilizado em todo o país para eliminar criadouros do 
mosquito Aedes aegypti  inspecionando todos os espaços de suas unidades. 
Você pode colaborar ficando alerta a focos de mosquito aqui e na sua casa.

Contra o mosquito, nem a água 
nem o Sesc ficam parados
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“VOS” 
Com o Grupo Comadança (MT)
7/2 às 8h | Feira do Agricultor na Praça Matriz  

Sinta a poética do dançar com todos durante uma performance que 
circula e dança em espaços públicos, refletindo tudo que o há em seu 
entorno.

Bairro Jurumirim 
Oficina de Técnicas de Jardinagem
4 a 8/2 das 13h às 17h | Casa da Sopa do Bairro Jurumirim  

Aprenda sobre as necessidades das plantas, como preparar 
adequadamente a terra, os canteiros e vasos de plantio. Saiba como 
usar a adubação específica para cada planta, realizar as podas e muito 
mais.
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Poconé contra o Aedes Aegypti
18/2 das 8h às 11h e das 14h às 17h | Centro Comunitário do bairro 
Jurumirim  

Com a chegada do período chuvoso, os cuidados para evitar a 
proliferação do mosquito Aedes aegypti devem ser redobrados. Uma 
inspeção semanal de 10 minutos pode evitar que ele se multiplique. 
Participe e vamos juntos combater esse mosquito.

Esquenta de carnaval no Jurumirim
23/2 das 18h30 às 21h | Praça Oscarina Frozina da Silva 

O carnaval está chegando e vamos realizar o primeiro esquenta da 
folia promovendo o encontro de todas as fanfarras de Poconé junto com a 
Banda Municipal e, de quebra, ainda teremos intercâmbio com o Maracatu 
Buriti Nagô de Cuiabá. Chame a família para curtir essa grande festa!

Bairro São Judas Tadeu 
Oficina de Técnicas de Jardinagem
11 a 15/2 das 13h às 17h | Casa da Sopa do Bairro São Judas Tadeu  

Aprenda sobre as necessidades das plantas, como preparar 
adequadamente a terra, os canteiros e vasos de plantio. Saiba como usar 
a adubação específica para cada planta, realizar as podas e muito mais.

Bairro João Godofredo 
Oficina de Técnicas de Jardinagem
18 a 22/2 das 13 às 17h | Centro Comunitário do Bairro João Godofredo  

Aprenda sobre as necessidades das plantas, como preparar 
adequadamente a terra, os canteiros e vasos de plantio. Saiba como usar 
a adubação específica para cada planta, realizar as podas e muito mais.
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Atividades que circulam pela cidade de Poconé e região.

ITINERÂNCIA

Bairro Jardim das Palmeiras
Curso de Técnicas de Bordados da Vovó
4/2 a 8/3 das 13h às 17h | Galpão anexo à casa da Dona Benedita 
Marilza 

Venha aperfeiçoar a sua habilidade e fabricar peças para 
comercialização. Aproveite a oportunidade de aprender uma técnica 
e gerar renda complementar por meio do bordado.

COMUNIDADE
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O SESC POCONÉ ESTÁ COM 
VAGAS ABERTAS PARA 

REMATRÍCULAS DA ORQUESTRA 
JOVEM SESC PANTANAL

F A Ç A
P A R T E !

REMATRÍCULA ORQUESTRA
DE 11 a 15 DE FEVEREIRO

18

DE 1 A 5 DE MARÇO
NO SESC POCONÉ

Vem aí,

19



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 - 8h às 18h

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

facebook.com/SescPantanal | instagram.com/Sesc_Pantanal

Não jogue este impresso
em vias públicas.

Todas as informações presentes neste informativo
estão sujeitas a alterações.


