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O QUE VEM POR AÍ!

A programação de abril do Sesc Pantanal está recheada de 
palestras e atividades voltadas para os cuidados com a 
saúde. Vão ser dicas, vivências, grupo de corrida e mais.

Para quem ama o mundo cinematográfico, o Núcleo de 
Cinema do Sesc está com inscrições abertas, só esperando 
os cinéfilos de plantão.

No campo da arte, a exposição  “Ainda Há Tempo?” da artista 
Tânia Pardo (MT) continua aberta para visitação. Nela a 
artista retrata a preocupação com meio ambiente e 
questiona se é possível explorar economicamente a natureza 
e preservá-la, sem destruí-la.

Além de tudo isso, ainda tem atividades exclusivas para o 
público feminino e o Cine Sesc que apresenta a Mostra 
Territórios Hostis e muito mais.

Curta, aproveite #VemProSec

Equipe Sesc Pantanal
Acompanhe nossas novidades em:

/SescPantanal
@Sesc_Pantanal

Biblioterapia
1 a 15/4 das 9h às 19h | Biblioteca Manoel de Barros 
Já conhece a Biblioterapia? Quem pratica tem como benefício, o 
auxílio para lidar com estresse e ansiedade, por meio do simples hábito da 
leitura.

Núcleo de Cinema Sesc Poconé 
4 e 18/4 das 14h às 17h | Cinema Sesc Poconé 
Ei você! Já pensou em descobrir os mistérios do cinema? Então venha 
participar do nosso Núcleo de Cinema. Os encontros irão ocorrer a partir 
de abril, duas vezes ao mês. Gratuito PCG*

Rede de Sororidade
12 e 26/4 das 18h às 20h | Biblioteca Manoel de Barros
A Sororidade é a união e aliança entre mulheres, baseado na empatia e 
companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. Agora que 
você já sabe o que é, que tal vir descobrir que seus dons culinários e as 
músicas podem ser usados como terapia? Vem com a gente e ainda 
aprenda ou aprimore técnicas de oralidade,  e de quebra, se livre do 
estresse.

Ateliê de Artes Visuais
6, 13, 20 e 27/4 das 9h às 12h | Espaço Fábrica | 28 Vagas 
O que você faz nas manhãs de sábado? Dorme até tarde? Fica no celular 
esperando a hora do almoço? Larga disso e vem pro Ateliê de Arte do 
Sesc! Aqui você aprende xilogravura, ilustração ou escultura em cerâmica. 
Basta escolher e se inscrever, esperamos você.
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Arte da Palavra - Circuito de Autores
Com Luisa Gleiser (RS) e Tércia Montenegro (CE)
12/4 das 18h às 20h | Biblioteca Manoel de Barros 
Neste primeiro encontro do projeto Arte da Palavra, as autoras  discutirão 
as peculiaridades da escrita feminina intergeracional.  Luisa Gleiser 
ganhou duas vezes o prêmio Sesc de Literatura nas categorias conto e 
romance e Tércia Montenegro, foi finalista dos prêmios Portugal Telecom 
de Literatura e Jabuti.

Que livro é esse? 
16 a 23/4 das 8h às 17h30 | Biblioteca Manoel de Barros 
Ei, você que gosta de ler, temos um desafio: vão ser 200 livros 
embrulhados e você poderá dar um palpite do nome da obra na hora que 
for pegar emprestado. Quem conseguir acertar o título, ganha um brinde 
surpresa na hora de devolver.

L

Quintal
18/4 das 19h às 21h | Quintal da dona Leila 
O Quintal está de volta com suas ações de afeto pelos quintais 
poconeanos. Este ano, vamos refletir sobre as relações da memória, do 
corpo e do território por meio de processos artesanais.

Vivência sobre a Cadeia Produtiva em Dança
Com Fabiana Balduína (DF) 
22 a 26/4 das 18h às 21h | Salão social do Sesc Poconé
Alô Bgirl e Bboy! Já pensou em viver da sua arte? Nessa vivência a Bgirl 
Fabiana Balduína discutirá o processo da cadeia produtiva da dança. 
Vem, participe.

Sarau da Percepção
27/4 das 14h às 17h | Biblioteca Manoel de Barros | 15 Vagas 
Alô vovô e vovó! Temos um encontro marcado todo último sábado do 
mês. Vem com a gente dançar, cantar cantigas de roda, recitar poesias, 
ouvir histórias, produzir e ativar a memória das tradições de Poconé.

5º Pocobreaking - Batalha de Expressões Urbanas
27/4 das 18h às 21h | Praça Ben Rondon 
O movimento Hip-Hop em Poconé vem ganhando força a cada dia que 
passa. E durante o mês de abril, o espetáculo dançante vai invadir a praça 
Ben Rondon. 
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Mostra Territórios Hostis
8, 9, 10 e 11/4 | Cinema | Verifique a classificação
O CineSesc apresenta a Mostra Territórios Hostis. Este tema aponta 
diretamente para os fatores que o propiciam: as desigualdades sociais, 
a ganância por lucros, a especulação imobiliária e o desrespeito por 
populações tradicionais e históricas. A escolha dos filmes foi realizada 
para evidenciar o quanto a questão do território não é só um fenômeno 
brasileiro.

Martírio 
8/4 às 18h | Cinema 

Uma análise da violência sofrida pelo grupo Guarani 
Kaiowá, uma das maiores populações indígenas do 
Brasil nos dias de hoje e que habita as terras do 
centro-oeste brasileiro, entrando constantemente em 
conflito com as forças de repressão e opressão 
organizadas pelos latifundiários, pecuaristas e 
fazendeiros locais, que desejam exterminar os índios 
e tomar as terras para si. 
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Era o Hotel Cambridge
9/4 às 18h  | Cinema 

Refugiados recém-chegados ao Brasil dividem com um 
grupo de sem-tetos um velho edifício abandonado no 
centro de São Paulo. Além da tensão diária que a 
ameaça de despejo causa, os novos moradores do 
prédio terão que lidar com seus dramas pessoais e 
aprender a conviver com pessoas que, apesar de 
diferentes, enfrentam juntos a vida nas ruas.
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O Futuro Perfeito
10/4 às 18h  | Cinema 

Xiaobin, é uma jovem chinesa de 17 anos que está 
perdida em um mundo novo. Após se mudar para a 
Argentina sem falar nenhuma palavra em espanhol, ela 
busca um rumo para seu futuro. Poucos dias depois de 
sua chegada, novos caminhos já vinham sendo 
traçados: ela já tinha um novo nome, Beatriz, e um 
emprego em um supermercado chinês. Ao se 
matricular em uma escola de línguas, a jovem vai aos 
poucos aprendendo novas palavras, ao mesmo tempo 
em que seu futuro é delineado.
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Fatima
11/4 às 18h  | Cinema 

Fatima cria sozinha as duas filhas: Souad, de 15 anos, 
adolescente rebelde; e Nesrine, de 18 anos, começando 
os estudos de medicina. Ela não fala bem francês, o 
que frustra sua comunicação com as filhas, mas ainda 
assim ambas são a razão para que ela siga em frente. 
Um dia, em seu emprego como empregada doméstica, 
ela cai de uma escada. Convalescendo, escreve em 
árabe tudo o que nunca conseguiu dizer as filhas em 
francês.
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Sesc Pantanal convida:

Exposição por:

Período de exposição:
7 de março a 15 de abril,
das 9h às 13h e das 14h às 19h.

Entrada gratuita



LAZER E RECREAÇÃO
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Movimente-se
1 a 30/4 das 6h às 20h | Pista de Caminhada e Academia
Praticar exercícios físicos é ideal para se ter uma vida saudável, mas muita 
gente não conhece os benefícios que a atividade física pode 
proporcionar. Pensando nisso, vamos iniciar uma ação de orientação por 
meio de informativos.

Território do Brincar
3, 10, 17 e 24/4 às 18h | Bosque do Sesc Poconé 
Pega-pega, queimada e rouba bandeira, se lembrou delas? Então corre 
aqui pro Sesc para passar um dia repleto de diversões e brincadeiras 
nostálgicas que farão você relembrar da sua infância.

Open Pantanal de Handebol
6 e 7/4 das 7h às 20h | Quadra Poliesportiva 
Poconé será sede de alguns jogos da 1ª Open Pantanal de Handebol. 
Reúna todo mundo e venha prestigiar as melhores equipes de handebol 
masculino e feminino de Mato Grosso. Vai ser um fim de semana inteirinho 
com mais 300 atletas.

Bailando no Sesc
6, 13, 20 e 27/4 às 17h | Salão Social do Sesc Poconé 
Já sabe dançar ou quer aprender? #VemProSesc que a gente vai te 
ensinar tudo que a dança tem de melhor para oferecer. Se liga aí que todo 
sábado tem Bailando no Sesc.
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Batalha de SwordPlay 
6, 7, 13, 14, 20 e 21/4 | Sábados das 10h às 12h e das 14h às 18h | 
Domingos das 8h às 12h e das 14h às 17h | Pátio do Sesc Poconé
SwordPlay é um esporte baseado em uma batalha medieval cheia de 
técnicas e história. Todos os  equipamentos usados são construídos pelos 
próprios participantes. Quer aprender a fazer os seus? #VemProSesc que 
nós vamos te ensinar.

Grupo de Corrida - Capivaras Running 
5, 7, 12, 14, 21, 26 e 28/4 às 7h | Sesc Poconé 
O Circuito Sesc de Corridas está se aproximando e você já tá se 
preparando? O Capivaras Running te convida para vir treinar e ainda 
melhorar a saúde. Os encontros serão realizados toda sexta-feira e 
domingo.
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CURSOS E OFICINAS
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Curso de Formação para Contadores de História
Com Alicce Oliveira (MT)
1 a 5/4 das 18h às 21h30 | Sala de Cinema
Você já pensou em ser um Contador de Histórias e tornar essa habilidade 
uma profissão remunerada? Aqui você terá oportunidade de participar do 
curso e descobrir técnicas de pesquisar e contar histórias do universo da 
literatura infantojuvenil.  
 
Fábrica de Beleza
Com Keila Dias (MT) 
20/4  das 14h às 17h | Sala de música do Sesc Poconé 
Você sabe como os produtos que você usa foram criados? Dê um pulinho 
no Sesc e descubra essas e outras curiosidades sobre o universo das 
maquiagens. Além de ficar por dentro de tudo, aprenda a fazer seus 
próprios cosméticos naturais, sem agressão ao corpo e ao meio ambiente.
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2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/4 às 18h
Bosque do Sesc Poconé 
Que tal cuidar da saúde participando de 
uma aula sensacional, gratuita e com 
enorme gasto energético? Venha para o 
Circuito Funcional no Sesc Poconé!
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COMO FAZER
A INSCRIÇÃO:

HORÁRIOS:

DIFERENCIAIS:
Local: Sala de matrículas / Sesc Poconé
Horários de atendimento: Segunda a sexta das 9h às 
13h e das 15h às 19h. Sábado das 9h às 13h

• Apresentar documentos pessoais (se menor, estar 
acompanhado do Responsável Legal);
• Assinar contrato de prestação de serviço;
• Assinar Regulamento da Academia;
• NOVIDADE! Apresentar atestado médico ou 
Firmar Declaração de Saúde.

Segunda a Sexta: 
das 6h às 10h e das 14h às 20h 

Feriados semanais: das 14h às 18h

Vagas: 15 por hora
Idade: A partir de 15 anos 
Valor: R$30,00 Cartão Sesc | 
R$60,00 Público geral

Avaliação Física 
Funcional Gratuita;

Sala
Climatizada;

Equipamentos
Modernos;

Orientação profissional 
individualizada.
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Palestra sobre Mal de Parkinson
Com Claudia Aguilera (MT)
 4/4 das 8h às 10h | Cinema
O Mal de Parkinson ou doença de Parkinson  é uma doença neurológica 
progressiva e sem cura, que provoca tremores, rigidez e alterações na 
coordenação motora. Neste encontro você vai descobrir mais sobre a 
prevenção e tratamento.
 
Blitz da Saúde
5, 12, e 26/4 das 6h às 18h | Pista de Caminhada 
Praticar atividade física é algo ideal para ter uma vida mais saudável. 
A Blitz da Saúde vai te ajudar com informações de qualidade e reflexões 
sobre um estilo de vida mais sadio.
 
Piquenique Saudável
14/4 das 8h às 11h | Bosque 
Criançada, aqui  vocês vão descobrir como evitar o desperdício de 
alimentos, crescer fortes e saudáveis. Participe e também aprenda 
cuidados com a saúde bucal. 

Palestra sobre Musicoterapia
Com Mariana Mendes (MT)
17/4 das 19h às 21h | Cinema
A Musicoterapia é o processo terapêutico que busca dar as pessoas ou 
grupo uma melhora na saúde por meio da música em seus diversos 
elementos (ritmo, harmonia e melodia). Nessa palestra os participantes 
entrarão em contanto com todos estes benefícios.
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Palestra Mente Saudável - Depressão na Adolescência 
Com Anita Farias (MT)
19/4 das 8h às 11h e das 13h às 17h | Escola Estadual Bacharel Ribeiro 
de Arruda
A depressão tem crescido de forma expressiva entre os jovens, 
principalmente no âmbito escolar. Vem com a gente debater sobre o 
assunto e como lidar com essa doença que segundo a Organização 
Mundial da Saúde, será a segunda maior causa da perda da qualidade de 
vida até 2020.

Palestra sobre Saúde Vocal
26/4 das 8h às 11h | Cinema 
Quais os cuidados que devemos tomar para ter uma boa saúde vocal? 
Corre pro Sesc e descubra curiosidades e dicas sobre a atenção que 
devemos ter com a nossa voz.
 
Cuidar Faz Bem - Espaço de Saúde e Bem-Estar
26/4 das 8h às 11h e das 13h às 17h | Bosque  
Um espaço destinado a saúde das pessoas por meio da divulgação de 
conhecimentos, práticas, terapias, oficinas e o acesso a produtos naturais, 
buscando sempre o bem-estar geral dos cidadãos.

Vivência - O Corpo Feminino
Com Keila Dias (MT) 
27/4 das 14h às 17h | Sala de música do Sesc Poconé 
Durante essa vivência as participantes entrarão em contato com anatomia 
feminina, ciclo menstrual, principais doenças, cuidados naturais de 
higiene e tratamento de algumas doenças simples, além de saber o 
momento ideal procurar um médico ginecologista.
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Dia 01/05 - em Poconé

Prepare-se, está chegando o

Circuito Sesc de 
Corridas - Etapa Pantanal

Inscrição + KIT • 5K
Cartão Sesc • R$10
Residentes em Poconé • R$15
Público em Geral • R$20

Inscrição + KIT • 7K
Cartão Sesc • R$15 
Residentes em Poconé • R$25
Público em Geral • R$35

www.sescpantanal.com.br/corrida
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Bairro João Godofredo e Bom Pastor
Curso Combo de Beleza
Com Cleia Maria (MT) e Jéssica de Almeida (MT) 
8 a 30/4 das 8h às 12h | Centro Comunitário do Bairro João Godofredo |
e das 13h às 17h | Sala anexa a Igreja Bom Pastor
Aprenda técnicas de beleza, economize tempo e dinheiro. Faça você 
mesmo os cuidados com a saúde do seu corpo. O combo da Beleza 
oferece curso de cabeleireiro, manicure e pedicure e design em 
sobrancelha. 
Gratuito PCG*

Centro
Curso de Pintura em Tecido
8/4 a 17/5 das 8h às 10h | APAE - Bairro Centro 
A pintura trabalha a capacidade de libertar a sua criatividade e expressar 
sentimentos e emoções. Reserve um tempo e venha se inspirar 
aprendendo ou aperfeiçoando técnicas de pintura.
Gratuito PCG*

Bairro Cruz Preta
Curso de Bordados
Com Alcione Rute de Arruda (MT) 
15 a 30/4 das 17h às 20h |  Escola Antonio Avelino Correia da Costa 
Desenvolva sua criatividade e concentração com a técnica de bordar. 
Além de tudo você ainda pode criar uma renda extra. Participe.
Gratuito PCG* 
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Bairro Santa Tereza e Vila Toledo
Oficina de Jardinagem 
Com Joaize das Dores (MT) 
5 a 19/4 das 13h às 17h das 13h às 17h | Creche Professora Dica | 22 a 
26/4 das 13h às 17h | Centro Comunitário do Bairro Vila Toledo
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.
Gratuito PCG*

Comunidade Capão do Angico
Curso de Arte em Argila
22/4 a 31/5 das 14h às 17h | Centro comunitário da Comunidade 
Esqueça o estresse e ansiedades e desenvolva sua criatividade por meio 
dos trabalhos com argila. Além de conhecer novas técnicas, você ainda 
pode gerar uma renda extra.

Centro
Arte da Palavra - Circuito de Autores
Com Tércia Montenegro (CE) e Luisa Gleiser (RS)
26/4 às 9h | Escola Eucaris 
Neste primeiro encontro do projeto Arte da Palavra, as autoras discutirão 
as peculiaridades da escrita feminina intergeracional.  Luisa Gleiser 
ganhou duas vezes o prêmio Sesc de Literatura nas categorias conto e 
romance e Tércia Montenegro, foi finalista dos prêmios Portugal Telecom 
de Literatura e Jabuti.
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     Barão de Melgaço
São Pedro de Joselândia
Oficina de Culinária - Confeitaria
8 a 12/4  das 8h às 11h e das 14h às 17h 
Precisa de uma torta para aniversários ou alguma comemoração? Que tal 
você mesmo produzir? E ainda ganhar uma grana extra com isso, 
participe desta oficina e aproveite o máximo.
Gratuito PCG*
 
Oficina de Bijuterias com Sementes
8 a 12/4  das 8h às 11h e das 14h às 17h 
As bijuterias são ótimas aliadas quando falamos em geração de renda e 
terapia. Uma habilidade que ativa a criatividade, socializa com outras 
pessoas e desperta para um empreendimento.
Gratuito PCG*
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*PCG - Programa de Comprometimento 
e Gratuidade para pessoas com renda familiar 
até 3 salários mínimos (mediante inscrição).

14/4 | Bosque do Sesc Poconé | Classificação Livre
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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!



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.

O Sesc Pantanal consciente da sua responsabilidade ambiental e social, utiliza papeis 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.


