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Sócios do Clube de Espectadores! 

Após o período de manutenção e planejamento, o Espaço Cultural Escola Sesc retoma suas 

atividades regulares e sistemáticas oferecendo ao público uma especial programação para os me-

ses de março e abril, focando em ações formativas e apresentações artísticas pontuais.  O Projeto 

Social abre oportunidades para 11 laboratórios práticos, criativos e voltados para a construção de 

uma consciência cidadã. O projeto Uzina  amplia a oferta de laboratórios, mantendo os tradicio-

nais laboratórios de Artes Cênicas, Música e Design de Comunicação; com as novidades desse 

ano: Percussão Brasileira, Dança Contemporânea, Performance, Prática de Conjunto Musical, 

entre outros. Os projetos Escola-Bairro Criativo e Escola vive cultura mobilizam estudantes e 

professores das escolas públicas do entorno para atividades de formação e fruição como apresen-

tações musicais, teatrais, sessões de cinema e lançamento de livros. As atividades são desenvolvi-

das nas escolas e no Espaço Cultural Escola Sesc; numa linha de mão dupla, grafitando os muros, 

praticando esportes criativos e vivenciando conteúdos em oficinas de escrita e de confecção de 

livros de pano. 

 Em março/abril estarão abertas as inscrições para o V Concurso Jovens Dramaturgos. 

Quem sabe é a hora de você arregaçar as mangas e desenvolver aquele texto que ficou no meio 

do caminho num arquivo do seu computador?

O Espaço Cultural Escola Sesc é um território público, aberto à visitação de segunda a do-

mingo, das 9h à 21h, com uma programação múltipla e diversificada. Entrem no site e confiram 

a programação. Fiquem ligados no período de inscrições para os projetos e não percam a opor-

tunidade de lazer, cultura e educação. O Espaço Cultural Escola Sesc acaba de ser reconhecido 

publicamente com a indicação para dois prêmios importantes do Rio de Janeiro: O Prêmio Shell 

de Teatro (Categoria Especial) e o Prêmio Cesgranrio (Categoria Inovação). Estamos traba-

lhando para melhorar sempre a nossa relação com a comunidade. Venham conferir! Feliz 2015! 

Gerência de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio

A Gerência de Cultura da Es-

cola Sesc de Ensino Médio, em 

consonância com o Programa de 

Cultura do Departamento Na-

cional do Sesc, realiza um conjunto 

planejado de políticas culturais que 

objetivam a democratização e pro-

moção do acesso aos mecanismos 

de produção, distribuição e fruição 

de bens culturais, além do estímulo 

à criação artística e da oferta de for-

mação, proporcionando aos público 

ações pautadas na valorização da 

diversidade e no conhecimento das 

identidades culturais brasileiras. O 

planejamento cultural e os proje-

tos desenvolvidos seguem a mis-

são de articular cultura e educação, 

fundamentando-se em cinco li- 

nhas de ação: Convivência e fruição; 

Patrimônio cultural; Literatura e 

leitura - experiências compartilha-

das; Articulação social; Qualificação 

Técnica e profissional.

Mais informações

espacocultural.escolasesc.com.br

      Espaço Cultural Escola Sesc

(21) 3214-7404

PROGRAMAÇÃO GRATUITA 
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O projeto Uzina – Laboratórios de 

Artes e Produção Cultural tem como 

objetivo potencializar o desenvolvimen-

to cultural local por meio do ofereci-

mento de laboratórios de investigação e 

criação artística, proporcionando opor-

tunidades de ampliação de repertórios e 

conhecimentos técnicos em arte e cultu-

ra para iniciados e iniciantes.

Em 2015, a Uzina oferecerá diver-

sos cursos estruturados em três lin-

guagens artísticas fundamentais: artes 

cênicas, música e design de comuni-

cação, além do laboratório de produção 

cultural que permeia todas essas áreas 

de conhecimento. 

LABORATÓRIOS DE
ARTES E PRODUÇÃO

CULTURAL

LABORATÓRIOS DE
ARTES E PRODUÇÃO

CULTURAL
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Período de inscrições: 07 a 14 de março

Período de aulas: de março a junho

Será permitida a inscrição em até 02 laboratórios por aluno

limite de inscrições: até 3 vezes a quantidade de vagas oferecidas por laboratório. 

Inscrições por ordem de chegada.

classificação etária: a partir de 13 anos

local de inscrição: Secretaria do Espaço Cultural Escola Sesc

atendimento: 2ª a sábado, das 10h às 12h e das 14h às 17h

informações: 3214-7497 / 3214-7404 – espacoculturalescolasesc@gmail.com

a inscrição não garante a vaga no curso. todos os inscritos deverão comParecer ao 
Primeiro dia de aula Para entrevista com o Professor e seleção dos alunos.

leia atentamente o regulamento do Projeto em esPacocultural.escolasesc.com.br  
antes de realizar sua inscrição.

obs: os dias e horários dos cursos Poderão ter alterações.

evento de abertura das inscrições
data: 07 de março

horário: 14h 

local: Espaço Cultural Escola Sesc

Apresentação dos cursos com a presença de todos os professores do projeto Uzina – 

Laboratórios de Artes e Produção Cultural 

lembre-se:
haverá limite de inscrições Para os laboratórios. não deixe Para o último dia!

informes gerais laboratórios de música

bateria    iniciante      carga horária ▀ 24 horas

Estudo dos aspectos relativos à prática instrumental aplicada a repertório 

musical acessível ao aluno iniciante. Abordagem das técnicas necessárias 

à execução de bases rítmicas na bateria. Introdução à leitura e escrita 

musical para o instrumento. Desenvolvimento da criatividade e critici-

dade na produção e apreciação musical.

bateria    desenvolvimento    carga horária ▀ 24 horas

Estudo de subdivisões rítmicas em quartos de tempo (semicolcheias) 

para elaboração de bases rítmicas (“levadas”) com maior grau de com-

plexidade. Desenvolvimento de “viradas” de bateria a partir das semicol-

cheias. Abordagem de gêneros musicais brasileiros através do repertório 

selecionado. 

Professor: henrique ludgero ▀ Baterista e educador musical há mais 

de 20 anos, sua experiência abrange diversos gêneros como o rock, MPB 

e jazz. Formado em Música pela Universidade Estácio de Sá (estudou 

com José Guedes e Guilherme Gonçalves) e Licenciatura pela Univer-

sidade Cândido Mendes, é professor da Escola Sesc de Ensino Médio 

desde 2008.

violão    iniciante     carga horária ▀ 24 horas

Estudo das técnicas necessárias para a realização de acompanhamentos harmônicos básicos 

(leitura de cifras). Busca da compreensão da música como linguagem e expressão. Desenvolvi-

mento da criatividade e criticidade na produção, apreciação e contextualização musical.
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violão    desenvolvimento     carga horária ▀ 24 horas

Introdução ao estudo das digitações para acordes escalas e arpejos no Violão/Guitarra, bem 

como do seu uso em situações musicais. Desenvolvimento das competências necessárias para a 

leitura de partituras. Busca da compreensão da música como linguagem e expressão. Desenvolvi-

mento da criatividade e criticidade na produção, apreciação e contextualização musical. 

Professor: juan Pablo martin ▀ Professor de Música da Escola Sesc de Ensino Médio desde 

2008. Bacharel em Guitarra (aluno de Nelson Faria) e Licenciatura em Música pela Universidade 

Estácio de Sá (RJ). Pós-graduado (latu sensu) em Ensino da Arte pela Universidade Veiga de 

Almeida (RJ). Possui mais de 20 anos de experiência como educador musical.

trompete    desenvolvimento     carga horária ▀ 24 horas

Noções de interpretação musical, estudo de embocadura e fundamen-

tos técnicos, sendo reforçada a base e outros princípios para evolução 

do aluno. 

Professor: nathan medeiros ▀ Iniciou os estudos de música na igre-

ja, deu continuidade com os Professores Delton Martim, Alexandre 

Inácio e Marcio Luiz. Os professores que teve oportunidade de ter au-

las: Flavio Melo (OSN), Fernando Dissenha (OSESP), Amarildo Nas-

cimento (OSUSP). Foi componente da OSBJovem no ano de 2009, e 

atualmente é professor de trompete na Faetec Quintino.

acordeon    iniciante      carga horária ▀ 24 horas

Aprendizagem de acordeon de forma prática, com ênfase no as-

pecto melódico do instrumento. Vivência solista com noções de 

acompanhamento.

canto    iniciante      carga horária ▀ 24 horas

Estímulo da consciência musical em vários aspectos de sua prática vocal, 

como afinação, timbre, adequação de repertório, respiração e postura.  

O canto em grupo será explorado como meio de autoconhecimento e au-

tocontrole, colaborando para o desenvolvimento da percepção musical.

canto    desenvolvimento     carga horária ▀ 24 horas 

Práticas e fundamentos de leitura musical e formação de escalas musicais. O repertório de apoio 

será desenvolvido ao longo do curso, em grupo e individualmente, sendo objeto de estudo dos 

aspectos abordados.

Professor: maurício durão ▀ Compositor, arranjador e diretor musical de atores, grupos vo-

cais profissionais e de empresas. Formou-se em Piano e em Licenciatura em Música pelo Con-

servatório Brasileiro de Música e cursou Composição na Escola de Música da UFRJ. É músico 

profissional desde 1985.

trompete    iniciante     

carga horária ▀ 24 horas

Aplicação e desenvolvimento dos movi-

mentos básicos para se tocar trompete, 

como respiração, produção de som, e 

posições das notas.

acordeon    desenvolvimento     carga horária ▀  24 horas

Aprofundamento das técnicas do instrumento. Leitura e escrita 

musical. Estudo de repertório específico.

Professor: anderson miranda ▀ Formado em Licenciatura 

em Música pelo Conservatório Brasileiro de Música. É músico 

profissional desde 2001, quando começou a dar aulas e a se 

apresentar como instrumentista. 
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clarinete    desenvolvimento     carga horária ▀ 24 horas

Avanço da fluência inicial no instrumento. Ênfase na cor 

e no foco do som, a clareza no fraseado e a performance. 

Noções de ritmo e afinação na execução.

Professor: Pedro henrique ▀ Clarinetista e saxofonista, 

formado em licenciatura em Música pela UNIRIO. Foi 

aluno dos professores José Botelho (OSB/OSN/Theatro Mu-

nicipal) e Marcos Passos (OSB/OSN/Theatro Municipal). 

Grava tanto na música popular como na música erudita 

com igual desenvoltura.

clarinete    iniciante     carga horária ▀ 24 horas

Desenvolvimento da fluência inicial no instrumento. Noções 

de embocadura, pronúncia, sonoridade e respiração.

flauta    iniciante     carga horária ▀ 24 horas

Apresentação do instrumento, respiração postura e estudo da for-

ma de embocar no instrumento, digitação e posição dos dedos em 

relação às notas, além de outras técnicas iniciais.

flauta    desenvolvimento    

carga horária ▀ 24 horas

Estudo das escalas natural maior, cromática, maior e menor com sustenido no sistema tonal e 

maior e menor com bemol articulada. Estudo de Staccato simples, das articulações, arpejos e 

dinâmica do som.

Professor: reinaldo Pacheco ▀ Graduando no curso de licenciatura plena pelo Instituto Bra-

sileiro de Educação Superior Continuado (IBEC), atualmente é professor de música da insti-

tuição FAETEC.

gaita    iniciante      carga horária ▀ 24 horas

Exercícios de embocadura e estudo da 1ª posição da gaita, articulação de notas, intervalos mu-

sicais, arpejos, 3ª posição (Dm) e 2ª (G7 modo mixolídio).

gaita    desenvolvimento    

carga horária ▀ 24 horas

Exercícios de bends e estudo da 2ª posição 

da gaita (G7 mixolídio), escala natural  

usando os bends, intervalos musicais, 

arpejos, efeitos de sonorização e escala 

pentatônica.

Professor: zilton sPencer ▀ Gaitista e  

violonista profissional há mais de 20 anos, 

iniciou seus  estudos musicais de forma 

autodidata e com o interesse em profis-

sionalizar-se estudou na Escola de Música 

Villa-Lobos.  

Percepção musical    

 desenvolvimento    

carga horária ▀ 24 horas

Aperfeiçoamento e continuidade do 

aprendizado proposto no Módulo 1.  

Execução de combinações rítmicas mais 

elaboradas, escala diatônica, modo menor, 

acordes menores.

Professor: ronilson filho ▀ Baterista, 

percussionista, contrabaixista, arranjador e  

transcritor. Formando em licenciatura em 

música na UNIRIO. Além de instrumentista, 

tem realizado trabalhos co-mo corista desde 

a infância, em grupos de repertório sacro e 

erudito, como o coro Polifonia Carioca. 

Percepção 
musical     

  iniciante     

carga horária ▀  

24 horas

Noções básicas de 

teoria musical. Reco-

nhecimento e execução 

de ritmo, divisão de 

valores, alturas (escala 

tetratônica), modo 

maior, acidentes, acor- 

des maiores e cifras 

ao piano ou em seu ins- 

trumento.
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Percussão brasileira  

 iniciante    

carga horária ▀ 24 horas

Desenvolvimento da percepção rít-

mica, introdução a técnica e prática do 

instrumento. Noções de improvisação, 

ritmos brasileiros, estilos regionais, ini-

ciação à leitura rítmica e instrumentos 

de percussão brasileira.

Percussão brasileira    desenvolvimento     carga horária ▀ 24 horas

Introdução a procedimentos percussivos básicos na música popular. Técnicas de execução e 

treinamento dos instrumentos brasileiros. Leitura rítmica, variedade de ritmos enfatizando a 

cultura brasileira.

Professor: roberto malaguti ▀ Carioca de Jacarepaguá, iniciou sua trajetória musical participan-

do de grupos de canto coral e Cia de dança. Nos anos seguintes foi morar nos EUA durante cinco 

anos, onde atuou como músico e aprimorou seus conhecimentos musicais. De volta ao Brasil, tocou 

com Tim Maia, Sandra de Sá e Jorge Ben Jor. Atualmente, dedica-se ao seu grupo (Banda Vitória 

Régia) e atua como arte educador, lecionando música em escolas da rede particular de ensino. 

Piano    iniciante    

carga horária ▀ 24 horas

Aprendizado inicial do instrumento: 

reconhecimento da postura, posição de 

dedos e localização das notas musicais. 

Construção da base técnica: desenvolvi-

mento dos dedos e demais partes respon-

sáveis para a execução musical e junção 

das duas mãos para execução de simples 

peças do repertório.

Piano    desenvolvimento    

carga horária ▀ 24 horas

Apresentação de novo conteúdo técnico: 

extensão de oitava, escalas, arpejos e peças 

de maior complexidade. Junção das mãos 

para músicas a duas vozes, leitura de 

acordes, noções de improvisação.

Professor: gabriel gravina ▀ Pia-

nista, compositor e professor, forman-

do em licenciatura em Música pela 

UNIRIO. Estudou composição com 

Wladimir Tourinho e piano com Ma-

ria Teresa Madeira. Atua no cenário 

musical carioca em espetáculos musi-

cais, destacando-se as montagens “Alô  

Dolly!” de Miguel Falabella e “The 

Book of Mormon” de Rubens Lima 

Jr, onde também assinou direção de 

orquestra e arranjos, e “Lapinha” com 

composições de Wladimir Pinheiro.

saxofone    iniciante    

carga horária ▀ 24 horas

Desenvolvimento da fluência inicial no 

instrumento. Noções de embocadura, 

pronúncia, sonoridade e respiração.

saxofone    desenvolvimento     carga horária ▀ 24 horas

Avanço na fluência inicial no instrumento. Noções de fraseado, pronúncia, estilo, sonoridade e 

performance.

Professor: Pedro henrique ▀ Clarinetista e saxofonista, formado em licenciatura em Música 

pela UNIRIO. Foi aluno dos professores José Botelho (OSB/OSN/Theatro Municipal) e Marcos 

Passos (OSB/OSN/Theatro Municipal). Grava tanto na música popular como na música erudita 

com igual desenvoltura.
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violino   iniciante    

carga horária ▀ 24 horas

Estudo do instrumento, técnicas e repertório.

cavaquinho   iniciante    

carga horária ▀ 24 horas

Exploração das propriedades de som do ins-trumento, palhetadas e 

conhecimento dos acordes básicos, estudo de acordes e repertório.

violino    

  desenvolvimento    

carga horária ▀ 24 horas

Aperfeiçoamento rítmico, sonoridade, apro-

fundamento das dificuldades técnicas do alu-

no no instrumento e leitura de partitura.

Professor: flank carlaly ▀ Formado pela 

Unirio em Bacharel em violino, estudou com 

renomados professores dentre eles: Mariana 

Salles e Paulo Bosisio. Atualmente é integrante 

do Quarteto Novo Mundo e é musico convi-

dado de diversas orquestras do Rio de Janeiro.

cavaquinho    desenvolvimento     carga horária ▀ 24 horas

Leitura e reconhecimento de cifras, iniciação a leitura de partitura, es-

tudo de novo acordes e repertório usando partituras e cifras.

Professor: carlos vinícius ▀ Professor de música, compositor e ar-

ranjador. Formou-se em Licenciatura em Música pela UFRJ, cursou 

Composição e arranjo na Escola de Música Villa-Lobos. Atua como 

bandolinista e violonista.

musikfabrik    carga horária ▀ 36 horas

Curso de iniciação à linguagem musical e à musicalização cujo mé-

todo consiste na transmissão de técnicas de fabricação de instrumen-

tos musicais de variados tipos, com materiais alternativos (inclusive 

reutilizáveis ou recicláveis), que envolva produção de um acervo e na 

eventual formação de um grupo de monitores músicos, formado por 

uma seleção de alunos revelados durante o processo do curso.

Professor: sPirito santo ▀ Músico, pesquisador, escritor, artesão e 

arte educador. Estudou teoria musical em curso dirigido pelo Maestro 

Guerra Peixe. Projetista de Arquitetura formado pelo Senai.

baixo

 iniciante      carga horária ▀ 24 horas

Noções sobre o instrumento: afinação, 

postura, exercícios de aquecimento, uso 

do metrônomo, história do instrumento. 

Estudo de pizzicato, timbre, leitura de ci-

fras, notação musical, escala maior natu-

ral e introdução à prática de conjunto.

baixo

 desenvolvimento     carga horária ▀ 24 horas

Estudo de intervalo entre as notas, formação de acordes, escala menor natural, campo harmôni-

co, slap. Aprofundamento de repertório.

Professor: d’alessandro mangueira ▀ Músico profissional e produtor musical. Atualmente, 

além de trabalhar com trilhas pra cinema, teatro e TV, acompanha, como baixista/tecladista, as 

cantoras Jullie, Dani Loppes, Banda Dínamo e a Banda Gatunos do Rocha.
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Prática de conjunto    iniciante*     desenvolvimento*     

carga horária ▀ 24 horas

Vivências musicais fundamentadas na apreciação, execução e cri-

ação, em formações instrumentais e vocais diversas. Desenvolvi-

mento da compreensão das dimensões sonoras (altura, duração, 

intensidade e timbre), musicais (rítmica, harmônica e melódica) e 

suas notações (leitura). Construção de repertório a partir de arran-

jos didáticos que contemplem a diversidade cultural do grupo e a 

experiência prévia do aluno.
Professores: henrique ludgero e juan Pablo martin ▀ 

laboratórios de  
artes cênicas

teatro musical    carga horária ▀ 48 horas

O curso discutirá as relações entre teatro e música, canção 

e texto – partindo também da investigação no diálogo entre 

música e memória como possibilidade criativa para o ator. A 

partir de exercícios com cenas e canções, as aulas trabalharão 

o entendimento do texto musical como texto dramático e a 

aproximação afetiva entre músicas e cenas. O curso também 

promoverá a discussão sobre quais formas de teatro musical 

se faz no Rio de Janeiro e as possiblidades de interpretação/

criação possíveis para os atores dentro desse cenário.

Professora: joana lebreiro ▀ Diretora teatral e preparadora 

de atores. Formada pela UFRJ e mestre em Memória Social 

pela UNIRIO, seus espetáculos transitam pelos temas bio-

grafia-música-memória, como os musicais Meu Caro Amigo, 

Funk Brasil - 40 anos de baile, o infantil Coisas que a Gente 

Não Vê, e Jumbo-eu visito a sua ausência. 

dramaturgia    carga horária ▀ 36 horas

O curso abordará questões teóricas e práticas a respeito da ideia de dramaturgia. Com foco no 
teatro contemporâneo e na ideia de escritura cênica como parte da dramaturgia, as aulas serão 
acompanhadas de leituras de peças de teatro, textos teóricos e críticos, além de vídeos de espe-
táculos. Serão realizados exercícios práticos de criação de textos a partir de propostas específicas. 

Professora: daniele ávila small ▀ Pesquisadora, tradutora e crítica de teatro. Mestra em 
História Social da Cultura pela PUC-Rio, fez a graduação em Teoria do Teatro na UniRio. Em 
2008, criou a revista eletrônica Questão de Crítica, da qual é editora. Foi diretora artística do 
Teatro Gláucio Gill em 2011 e 2012, na ocupação Complexo Duplo, trabalho indicado ao Prêmio 
Shell e ao Prêmio APTR, ambos na categoria especial.

Henrique Ludgero é baterista e edu-

cador musical há mais de 20 anos, sua 

experiência abrange diversos gêneros 

como o rock, MPB e jazz. Formado em 

Música pela Universidade Estácio de Sá 

(estudou com José Guedes e Guilherme 

Gonçalves) e Licenciatura pela Univer-

sidade Cândido Mendes, é professor 

da Escola Sesc de Ensino Médio desde 

2008. Juan Pablo Martin é professor de 

Música da Escola Sesc de Ensino Mé-

dio desde 2008. Bacharel em Guitarra 

(aluno de Nelson Faria) e Licenciatura 

em Música pela Universidade Estácio de 

Sá (RJ). Pós-graduado (latu sensu) em 

Ensino da Arte pela Universidade Veiga 

de Almeida (RJ). Possui mais de 20 anos 

de experiência como educador musical.

*Para se inscrever em Prática de conjunto, 

o aluno deverá cursar, obrigatoriamente, um 

laboratório de instrumento.
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danças brasileiras    carga horária ▀ 36 horas

Vivência corporal com as danças tradicionais brasileiras, a partir da 

ocorrência simultânea de várias linguagens artísticas, experimentan-

do a complementariedade do cantar/dançar/batucar/contar, caracte-

rística das performances afro-ameríndias. Serão desenvolvidos três 

módulos: 1) Danças de Umbigada (coco, jongo, tambor de crioula, 

lundu e samba de roda); 2) Danças de cortejo e roda (maracatu, 

ijexá, ciranda, carimbó e frevo); 3) Danças do Boi do Maranhão.

Professora: juliana manhães ▀ Atriz-performer, brincante, dança-

rina e pesquisadora. Doutora em Artes Cênicas, com a linha de pes-

quisa em Estudos da Performance, com orientação de Zeca Ligiéro 

na UNIRIO, tendo viajado para Moçambique pela CAPES. Atua no 

espetáculo Umbigar, inspirado em danças de umbigada afro-brasilei-

ras, selecionado pelos prêmios FUNARTE Klauss Vianna em 2010 e 

FADA em 2011. Em 2014 fez o curso The March na École de Sables 

no Senegal com a coordenação da mestra Germayne Acogny.

dança contemporânea    carga horária ▀ 36 horas

Disponibilizando o corpo para a dança por meio de jogos, im-

provisações e instruções, as aulas visam o desenvolvimento pela 

dança, mobilizando de forma prazerosa a energia do corpo. Co- 

nhecimentos anatômicos, relação interpessoal e coletiva e noções 

de processo de criação alimentarão um laboratório de criação 

onde iniciaremos os alunos na construção de danças e na apre-

ciação de processos em dança.

Professora: flavia meireles ▀ Coreógrafa e pesquisadora, mestre 

em Artes Visuais pela EBA/UFRJ, licenciada em Dança pela Facul-

dade Angel Vianna e pelo curso Técnico em Dança da Escola Angel 

Vianna, onde leciona a disciplina História da Dança desde 2005. Al-

guns de seus trabalhos são: Trabalho para comer (2012) e Sem nome 

todos os usos (2010). Desde 2011 coordena a pesquisa Temas de 

Dança e o site de pesquisa www.temasdedanca.com.br.

Performance    carga horária ▀ 36 horas

O aluno será convidado a: questionar o dictum pós-moderno 

‘tudo é representação’ analisando performances que atuam na 

formação das subjetividades através das vulnerabilidades e res-

trições; experimentar metodologias de outros artistas; investigar 

uma pergunta própria de pesquisa e, através dos recursos teóri-

cos e de referências artísticas; e poderá engajar uma resposta 

solo e criativa desenvolvida ao longo das 12 semanas.

Professora: nathália mello ▀ Doutoranda em Processos 

Artísticos Contemporâneos (UERJ), mestre em Dança-Teatro: 

O Corpo em Performance pela Trinity Laban University (2010) 

e pós-graduada em Estudos da Dança pela mesma instituição 

(2009). Diretora teatral graduada pela UFRJ (2007). Desenvolve 

“Na fibra do tecido a estampa do corpo nu,” manifestação sobre 

a ancestralidade corporal, território do corpo e tradução.

teatro iniciante    carga horária ▀ 48 horas

Trabalha a interpretação e improvisação teatral, fornecendo material de base para o início do 

exercício cênico. A investigação de conceitos básicos confere ao aluno iniciante confiança para o 

começo do seu caminho no fazer teatral. Focando em pontos como expressão corporal e vocal, 

confiança, desinibição, improvisação e construção de cenas. Aberto a qualquer pessoa que queira 

aprender, desenvolver e acrescentar ferramentas para seu cotidiano pessoal.

Professora: débora de magalhães ▀ Atriz e contadora de histórias. Formada em Artes Cênicas 

pela UNIRIO. Participou de diversos cursos e encontros voltados para a contação de histórias 

e interpretação teatral, como com o griô Hassane Kouyaté e com o diretor François Kahn. Seus 

últimos trabalhos foram nos espetáculos: Lili – uma história de circo, A vida na Praça Roosevelt, 

Greve de Sexo e Vem buscar-me que ainda sou teu.

18   Clube de Espectadores    Clube de Espectadores  19



20   Clube de Espectadores    Clube de Espectadores  21

mergulho no circo     

carga horária ▀ 48 horas

Dividida em dois momentos, todos os do-

mingos, os participantes se aventuram em 

desafios físicos: as acrobacias de solo, os ma-

labares, os aparelhos aéreos (como tecido e 

trapézio) e em desafios afetivos, nos quais 

os músculos da face e do coração são exer-

citados nos encontros de palhaçaria, espaço 

garantido pra se pensar o mundo pelo viés 

da comicidade, pela ótica do palhaço.

Professores: fábio freitas e alexandra 

bernnardos ▀ Fábio Freitas por quase 20 

anos investe na arte da comicidade, es-

pecificamente na figura do palhaço e na in-

vestigação acrobática dos aparelhos aéreos 

de circo. É integrante do elenco do Teatro 

de Anônimo.

Alexandra Bernnardos é nascida numa 

tradicional família de circo e completou 

sua formação com o curso de Artes Cir-

censes da ENC (Escola Nacional de Circo), 

se especializando nos aparelhos aéreos. 

Como trapezista, atuou nos Circos Hatari, 

Garcia, Molina e Circo do México. Conti-

nuou sua investigação artística nas Técnicas 

Aéreas com Nana Alves, com o grupo Tea-

tro de Anônimo, e com Raquel Karro e na 

acrobacia de solo com a Intrépida Trupe.

laboratórios  
de design de 
comunicação

Webdesign    carga horária ▀ 24 horas 
O curso de Web Design tem como proposta 
desenvolver conhecimentos nas linguagens de 
HTML5 e CSS3.

Professor: kleber galúcio ▀ Designer e profes-
sor desde 2003. Atua nas áreas de WEB e Vídeo 
Grafismo nos maiores centros de treinamento do 
Rio de Janeiro. Adobe Certified Instructor. Pos-
sui site de auxílio aos alunos chamado Estudo 
com Café (www.estudocomcafe.com). 

teatro de máscaras    carga horária ▀ 48 horas

Estudo dos movimentos da Capoeira Angola; A máscara na  

Commedia Dell’Arte; Os arquétipos brasileiros; A commedia dell’arte 

nordestina.

Professor: darío galo ▀ Ator e diretor com 15 anos de experiência. 

Bacharel em Interpretação (Instituto do Teatro, Centro Andaluz del Tea-

tro. Sevilha, Espanha, 1995-1999) e formação em Direção Teatral em 

Escénica (Centro de Estudos Cênicos de Andalucía) em Sevilla e Gra-

nada, de 2000-2007. Curso de Formação 2007-09 no Teatro La Abadía 

(Madri), dirigido por José Luís Gómez.

estudos de mídia    

carga horária ▀ 24 horas

O curso é composto por dois semes-

tres independentes, com três distintos 

módulos temáticos cada. No primeiro, 

“Introdução à Comunicação”, “Mídia e 

Intimidade” e “Mídia e Culto ao Corpo”. 

No segundo, “Mídia e Ordem Social”, 

“Mídia e Consumo” e “Democratização 

da Mídia”. A proposta é teoricizar os 

fenômenos socioculturais apontados, 

discutindo-os a partir da abordagem com 

que a mídia os representa.

Professor: bruno thebaldi ▀ Dou-

torando em Comunicação Social pela 

PUC-Rio, com mestrado em Comuni-

cação Social pela UFF e graduação em 

Estudos de Mídia, também pela UFF. 

Pesquisa principalmente a relação entre 

os meios de comunicação e os seguintes 

temas: intimidade, culto ao corpo, socia-

bilidade, subjetividade, medo, consumo e 

democratização da mídia.

   Clube de Espectadores  21



22   Clube de Espectadores    Clube de Espectadores  23

Produção e edição audiovisual   desenvolvimento    

carga horária ▀ 24 horas

Estudo dos programas Adobe After Effects, uma das mais po-

derosas ferramentas para animação e composição de imagens 

para televisão e cinema dentro de ambientes 2D e 3D, e Adobe 

Encore, aprimorando recursos de criação e autoração de dvd/

bluray. Além dos recursos avançados de edição de vídeo com o 

Adobe Premiere.

Professor: hilton junior ▀ Publicitário e diretor da i9 Foto 

e Vídeo. Ingressou na área de audiovisual em 2002, como cine-

grafista, editor e finalizador. Em 2009, passou a ministrar cursos na 

Academia de Artes Visuais do Rio de Janeiro de Adobe Premiere e 

Adobe Encore DVD. No início de 2014 se integra ao curso de qua-

lificação profissional do Senac ministrando o curso de Fotografia. 

design gráfico    

carga horária ▀ 24 horas

Pretende apresentar fundamentos 

teóricos de Design e habilitar o aluno, 

através de uma abordagem prática, a 

criar peças gráficas fazendo uso de al-

gumas das principais ferramentas utili-

zadas no mercado.

Professor: rafael macedo ▀ Formado 

em Desenho Industrial pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, atua, autono-

mamente, como designer gráfico e ilustra-

dor. Desenvolve parte do material gráfico 

utilizado na divulgação da programação 

do Espaço Cultural Escola Sesc.

serigrafia experimental    carga horária ▀ 48 horas

Oferece ao aluno conhecimento técnico no campo da representação das artes gráficas para 

ilustrar projetos, produzir gravuras e estampas. Desenvolvimento criativo do aluno para criação 

de marcas e de projetos de comunicação visual.

Professor: roberto meneghini ▀ Pós-graduado em Design de Estamparia, Graduado em De-

sign Gráfico, Especialização em Produção Gráfica e em Didática da Docência do Ensino Supe-

rior. Supervisor do Laboratório de Processos Gráficos - PUC RJ por dez anos. Corpo docente do 

Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, lecionando nos cursos técnicos e profis-

sionalizantes na área do Design e da Indústria Gráfica. Graduando em Gravura, na Escola de 

Belas Artes - UFRJ.

laboratórios de Produção cultural    

carga horária ▀ 24 horas

Formatação de projetos culturais, abordando textos, planejamento, 

cronograma e orçamento. A cada aula um tópico do projeto será abor-

dado e os alunos construirão um projeto longo do curso.

Professor: julio augusto zucca ▀ Formado em Engenharia pela 

UFRJ com MBA em Marketing e Gestão de Serviços pela ESPM-RJ. 

Cursou também o Mestrado em Bens Culturais do CPDOC-FGV/

RJ. Atuou em áreas de marketing e vendas de grandes empresas bra-

sileiras e multinacionais. Há dez anos, fundou a Zucca Produções, 

que rapidamente obteve uma importante atuação no mercado cul-

Produção e edição 
audiovisual           
 iniciante      carga horária ▀ 24 horas

Conhecimento das principais técnicas 

de linguagens aplicadas em vídeo no 

mercado brasileiro. A proposta é desen-

volver sua criação no cenário de gravação 

(DSLRs) e na edição de vídeo com o Ado-

be Premiere.

tural brasileiro. Sob seu comando, a Zucca 

já realizou cerca de 50 projetos culturais, 

incluindo todas as etapas – formatação de 

projetos, aprovação em leis de incentivo, 

captação de recursos, produção e pre-

stação de contas.
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segunda-feira

curso horário Professor alunos limite de 
inscrições

MusikFabrik 17h15 - 19h35 Spirito Santo 15 45

Estudos de mídia 16h30 - 18h Bruno Thebaldi 40 120

Teatro musical 16h30 - 19h35 Joana Lebreiro 25 75

Webdesign 17h15 - 18h50 Kleber Galúcio 20 60

Performance 14h - 17h Nathália Mello 15 45

terça-feira

Canto ▀ 16h30 - 18h
Maurício Durão

10 30

Canto ▀ 18h05 - 19h35 10 30

Saxofone ▀ 16h30 - 18h
Pedro Henrique

5 15

Saxofone ▀ 18h05 - 19h35 5 15

Violino ▀ 16h30 - 18h
Flank Carlaly

5 15

Violino ▀ 18h05 - 19h35 5 15

Trompete ▀ 16h30 - 18h Nathan Thiago  

Medeiros

5 15

Trompete ▀ 18h05 - 19h35 5 15

Baixo ▀ 16h30 - 18h D'Alessandro  

Mangueira

5 15

Baixo ▀ 18h05 - 19h35 5 15

Percepção musical ▀ 16h30 - 18h
Ronilson Filho

20 60

Percepção musical ▀ 18h05 - 19h35 20 60

quarta-feira

Piano ▀ 16h30 - 18h
Gabriel Gravina

5 15

Piano ▀ 18h05 - 19h35 5 15

Clarinete ▀ 16h30 - 18h
Pedro Henrique

5 15

Clarinete ▀ 18h05 - 19h35 5 15

Acordeon ▀ 16h30 - 18h
Anderson Miranda

5 15

Acordeon ▀ 18h05 - 19h35 5 15

Teatro de Máscaras 16h30 - 19h35 Dario Galo 20 60

Design Gráfico 18h05 - 19h35 Rafael Macedo 20 60

Dramaturgia 16h30 - 18h50 Daniele Small 20 60

quinta-feira

Gaita ▀ 16h30 - 18h
Zilton Spencer

5 15

Gaita ▀ 18h05 - 19h35 5 15

Flauta ▀ 16h30 - 18h
Reinaldo Pacheco

5 15

Flauta ▀ 18h05 - 19h35 5 15

Cavaquinho ▀ 16h30 - 18h Carlos Vinícius 5 15

Cavaquinho ▀ 18h05 - 19h35 Carlos Vinícius 5 15

Percussão brasileira ▀ 16h30 - 18h
Roberto Malaguti

8 24

Percussão brasileira ▀ 18h05 - 19h35 8 24

Violão ▀ 16h30 - 18h
Juan Pablo Martin

10 30

Violão ▀ 18h05 - 19h35 5 15

Bateria ▀ 16h30 - 18h
Henrique Ludgero

5 15

Bateria ▀ 18h05 - 19h35 5 15

Percepção musical ▀ 16h30 - 18h
Gabriel Gravina

20 60

Percepção musical ▀ 18h05 - 19h35 20 60

Teatro iniciante 14h - 18h Débora de Magalhães 25 75

Dança contemporânea 17h15 - 19h35 Flávia Meireles 15 45

Prod. e edição audiovisual ▀ 16h30 - 18h
Hilton Junior

20 60

Prod. e edição audiovisual ▀ 18h05 - 19h35 20 60

Produção Cultural 18h05 - 19h35 Julio Zucca 50 150

sexta-feira

Danças brasileiras 16h30 - 18h50 Juliana Manhães 15 45

Prática de conjunto ▀ 16h30 - 18h Juan Pablo 

e Henrique Ludgero

20 60

Prática de conjunto ▀ 18h05 - 19h35 20 60

sábado

Serigrafia experimental 14h - 18h Roberto Meneghini 20 60

Mergulho no circo 14h - 18h
Alexandre, Alê  

e Fábio
50 150

iniciante  

desenvolvimenton
ív

e
l

  



26   Clube de Espectadores    Clube de Espectadores  27

Em 2014 o projeto aconteceu nas unidades escolares:

Colégio Estadual Bernardo Sayão (Taquara)

Escola Municipal Zélia Braune (Jd. América)

Ginásio Experimental Carioca Carlos Lacerda (Taquara)

ArticulAção EscolA -bAirro

Articulação semanal nas escolas: responsável pela ar-ticulação interna em cada escola, organiza a parte logística para a realização das atividades semanais em cada unidade escolar.Periodicidade: 2 horas semanais 
Momento Cultura: agenda mensal de cultura da escola e do bairro apresentada por artista local. Periodicidade: Mensal 
Feira Criativa: feira de diversidade cultural que inclui produtos culturais da escola e do bairro. Periodicidade: Anual

Em 2015 o projeto oferece às comunidades escolares parceiras  

as  seguintes atividades:
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O projeto Escola Bairro Criativo ba-

seia-se no conceito de educação para o 

desenvolvimento e acontece em parce-

ria com unidades escolares da rede 

pública de ensino do Rio de Janeiro. 

O projeto realiza programações 

culturais em escolas e seu entorno: 

oficinas de artes e sociabilidades, 

apresentações artísticas, intercâm-

bios temáticos e interdisciplinares, 

buscando a ampliação do ofereci-

mentos de atividades culturais na 

comunidade escolar em contato 

com o bairro em que se insere. 

Escola bairro criativo tem 

como objetivo principal dis-

seminar nas comunidades  

atendidas a função da cultura, 

no ambiente escolar, como 

pilar para articulações comu-

nitárias, criação de dinâmicas sociais que  

facilitem o reconhecimento da capacidade de transformar o seu entorno e gerar  

processos construtivos para uma cidadania ativa.

CRIATIVO
Escola-Bairro
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Bairro em cena 

Inter/vindo no meu bairro: 
laboratório de experimentações em in-

tervenções urbanas que pesquisará a 

dimensão cênica da realização de flash-

mobs, intervenções artísticas e perfor-

mances nos bairros e nas escolas atendi-

das. Periodicidade: 2 horas semanais

Dança urbana: oficina de dança 

urbana abordando conceitos teóricos e 

práticos das danças urbanas, centradas 

no break como tronco originário da 

linguagem e estruturando coreografias, 

arranjos colaborativos e apresentações.

Periodicidade: 2 horas semanais

esportes criativos Capoeira e danças populares: oficina prática que aborda temas ligados 
a cultura popular brasileira, seus ritmos e danças, vinculadas a prática esportiva 
da capoei-ra, trabalhando o sentido da prática coletiva de atividades corporais. 
Periodicidade: 2 horas semanais 

Basquete de rua: é a representação esportiva da cultura urbana, reali-   zada através de encontros da prática do basquete.    Periodicidade: 2 horas semanais

Grafitando os 
muros da escola 

Oficina de graffiti: desenvolve a 
apreensão estética ligada as artes visuais 
e qualifica a escrita urbana, tratando de 
conceitos artísticos e ligados ao desen-
volvimento da cidadania plena, através da 
linguagem do graffiti que atualmente tem 
forte apelo como economia criativa. 
Periodicidade: 2 horas semanais 

Mutirão de graffiti no bairro: 
ação de articulação comunitária ligada à 
oficina de graffiti, que realizará interven-
ção nos muros dos bairro das escolas par-
ceiras. Periodicidade: Anual

musicalizando 
Oficina de poesia e ritmo 
(rap): Nesta oficina os alunos investigam 
através do RAP, elemento da cultura urba-
na, a conexão entre a oralidade e a música, 
ampliada para a produção musical e desen-
volvimento literário.
Periodicidade: 2 horas semanais

lAborAtórios E núclEos  

dE linguAgEns  

Artístico-culturAis

Oficina de escrita criativa e Bicicloteca: desenvolve a litera-

tura na dimensão da criatividade, trabalhando desde a elaboração de textos até 

a produção de peças artesanais de literatura. A Bicicloteca complementa a ativi-

dade através de triciclo-biblioteca, com até 150 livros por viagem, que funciona 

como um mini espaço cultural itinerante, realizando doação de livros, emprésti-

mos, saraus e encontros com autores. Periodicidade: 3 horas semanais
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cluBe da leitura 

Oficina de Livro de Pano: Desenvolve a elaboração e 

escrita de narrativas próprias através da confecção de um livro 

artesanal. Periodicidade: 2 horas semanais 
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O Encontro Jornada Cultural será um momento para discutir conceitos e práti-

cas relacionadas à cultura no ambiente escolar e sua gestão, além de apresentar aos 

docentes a programação e os projetos do Espaço Cultural Escola Sesc em 2015. 

As jornadas pedagógicas são componentes fundamentais no calendário escolar 

para professores e gestores educacionais, elas visam discutir e planejar o cotidiano 

curricular das escolas para o ano que se inicia. A Jornada Cultural é uma proposta 

de ampliação desse conceito e de inclusão da discussão e planejamento da cultura e 

atividades culturais nas unidades escolares.

Composta por diversos momentos de reflexão e convivência a programação é 

voltada a gestores educacionais, professores, articuladores e animadores culturais da 

rede pública e particular de ensino, que já estejam inscritos ou que desejam incluir 

suas unidades escolares nos serviços e benefícios do Programa de Público Dirigido, e 

para colaboradores dos projetos Escola vive Cultura, Uzina, Projeto Social e Escola 

Bairro Criativo.

30 minutos de recepção e inscrição de participantes,

60 minutos de fórum, 30 minutos de visita à Galeria  

Urbana e 60 minutos de show
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PROJETO
SOCIAL

O Projeto Social é uma ação de articulação  

social que tem como missão garantir aos alu-

nos da Escola Sesc de Ensino Médio o exercí-

cio de cidadania por meio do contato perma-

nente com a comunidade da Zona Oeste e as 

suas demandas sociais. 

O Projeto Social da Escola Sesc de En-

sino Médio desenvolve a sua missão através 

das mais diversas áreas e segmentos estrutur-

adas em forma de  laboratórios como: artes 

cênicas, grafitti, gastronomia, meio ambiente, 

literatura, comunicação, moda, esporte, ativi-

dades voltadas para crianças e idosos.  

EvEnto dE ABERtURA 

data: 07 de março      •       Horário: 10h      •      Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Apresentação dos laboratórios  com a presença de todos os ministrantes do Projeto Social. 

Lembre-se: haverá limite de inscrições para os laboratórios. Não deixe para o último dia!

InfoRmEs gERAIs
- Período de inscrições: 07 de março

- Período de aulas: de março a junho

- Será permitida a inscrição do aluno em apenas 01 laboratório

- Inscrições por ordem de chegada.

- Classificação etária: a partir de 06 anos (gastronomia, grafitti, literatura e esporte)

a partir de 14 anos (artes cênicas, meio ambiente, comunicação e moda)

a partir de 45 anos (trabalho voltado para a 3ª idade – Gerações e Sociabilidades)

Local de inscrição: Secretaria do Espaço Cultural Escola Sesc

Atendimento: 2ª a sábado, das 10h às 12h e das 14h às 17h

Informações: 3214-7497 / 3214-7404 – espacoculturalescolasesc@gmail.com

Obs: Os dias e horários dos cursos poderão ter alterações.

PROJETO
SOCIAL
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LABoRAtóRIo dE sAúdE E socIABILIdAdEs: re-

alizará o trabalho de capacitação dos alunos da Escola 

Sesc,  para o desenvolvimento de habilidades para a cri-

ação e aplicação de ação artístico/lúdica direcionada para 

a população infantil e/ou idosa que vive em ambientes de 

risco social, tais como orfanatos, asilos e hospitais. Para o 

desenvolvimento da atividade é preciso ter afinidade com 

artes cênicas.

AtIvIdAdEs sócIo-cULtURAIs

todos os laboratórios acontecerão  
aos sábados das 10h30 às 12h30
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LABoRAtóRIo dE EspoRtE E socIABILIdAdEs: desen-

volvimento de atividades de interação por meio do esporte que 

visam o estimulo da ludicidade, da liderança, do convívio entre as 

diferenças e a disciplina. 

LABoRAtóRIo dE tEAtRo socIAL: desenvolvimento de 

leituras, práticas e jogos teatrais a partir da análise de conflitos 

socioculturais de lutas de classes, direitos das minorias e margi-

nalização da pobreza estabelecendo conexões entre as causas e os 

efeitos desses conflitos e análises dos discursos opressores presentes 

na sociedade.

LABoRAtóRIo dE comUnIcAcão popULAR: abordagem 

jornalística através de análises de fatos noticiados em diversos su-

portes midiáticos (impressos, radiofônicos, televisivos e/ou virtuais) 

para auxiliar na formação de sujeitos comunicadores comunitários 

com raciocínio crítico e prática socialmente responsável no exer-

cício de suas habilidades técnicas de produção de informação/

notícia, observação de tendências e mudanças da sociedade. Este 

laboratório é responsável pela confecção do jornal da Escola Sesc de 

Ensino Médio Esemplá.

LABoRAtóRIo dE HIstóRIAs soBRE cIdAdAnIA: levanta-

mento e criação de histórias com cunhos sociais  para a elaboração 

de livros de pano. Resgate de tradições e da aprendizagem técnica 

oferecendo ampla liberdade para a criação de histéotrias a partir do 

tema da cidadania.

LABoRAtóRIo dE gERAcõEs E socIABILIdAdEs: desen-

volvimento de atividades cênicas com a terceira idade visando o 

fortalecimento das relações sociais e a superação de limites físicos e 

emocionais típicos. 

sEmInáRIo soBRE cIdAdAnIA: acontecerão 2 seminários a 

cada semestre com todos os participantes do Projeto Social visando 

estimular e fomentar a elaboração conceitual do termo cidadania  

por meio de palestras, conversas, debates, exibição de filmes e leituras 

de texto sobre temas como: sustentabilidade ambiental, hábitos e dis-

tinções  socioculturais, direitos e deveres de um cidadão.

LABoRAtóRIo dE skAtE nA comUnIdAdE: realizará o 

trabalho de capacitação dos alunos da Escola Sesc para o desen-

volvimento de estrutura e habilidades para o desenvolvimento do 

esporte na comunidade do Gardênia Azul.

LABoRAtóRIo dE gRAfIttI: desenvolvimento de uma ex-

pressão artística para a intervenção em contextos urbanos de 

exclusão social  bem como da Baixada de Jacarepaguá, a fim de 

criar interlocução com a urbanidade e com as regras de cada 

lugar de maneira conciliadora e lúdica. 

LABoRAtóRIo dE mEIo AmBIEntE E cIdAdAnIA: desen-

volvimento de estudos e debates com os alunos da Escola Sesc de 

Ensino Médio acerca da Baixada de Jacarepaguá a partir da análise 

de conflitos socioambientais existentes na região, estabelecendo 

conexões entre as causas e os efeitos desses conflitos e objetivando 

o desenvolvimento local que atingem, principalmente, as comuni-

dades periféricas da região estudada. 

LABoRAtóRIo dE gAstRonomIA conscIEntE: trei-

namento de técnicas simples e eficazes para higienizar, armazenar, 

cortar, cozinhar e criar receitas com criatividade e organização de 

modo prático e lúdico buscando a consolidação de hábitos alimen-

tares mais saudáveis sem muitos recursos. 

LABoRAtóRIo dE modA sUstEntávEL: capacitação 

através de intercâmbios, experiências e trocas com a comunidade 

da Zona Oeste, por meio da prática da customização de peças, 

reaproveitamento e renovação de roupas buscando desenvolver a 

moda como movimento social, uso responsável dos recursos natu-

rais e fonte de renda. Todas as peças produzidas por esse laboratório 

são expostas e vendidas a preços populares no Brechó Cabide Moda 

Sustentável localizado nas dependências da Escola Sesc de Ensino 

Médio sobre a gestão da Gerência de Cultura.

 LABoRAtóRIo dE moBILIdAdE pARA cAdEIRAntEs: ca-

pacitação para o desenvolvimento de uma infraestrutura acessível 

para as pessoas com deficiência dentro e fora da Escola Sesc de 

Ensino Médio.

,

,
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Escola vive cultura é um projeto que tem 

como princípio estimular e viabilizar o acesso 

de alunos de instituições educacionais, locali-

zadas em áreas deficientes de equipamentos 

culturais, a uma programação cultural diver-

sificada e de qualidade. 

O objetivo maior do projeto é orientar o 

aproveitamento de atividades de fruição e por 

meio da experiência servir como condutor da 

educação dos sentidos do público, composto 

por alunos e professores das últimas séries 

do ensino fundamental e do ensino médio. 

A programação do projeto é elaborada e ade- 

quada ao público escolar, contemplando te-

mas curriculares, um repertório variado de 

manifestações artístico-culturais e relevantes 

às comunidades escolares.

O agendamento será realizado para de-

zesseis escolas públicas que participarão das 

atividades do projeto ao longo do ano, pas-

sando por todas as linguagens oferecidas em 

datas previamente acordadas quatro sessões 

de fruição ao longo do projeto, que são apre-

sentações artísticas nas linguagens de ar-

tes cênicas, literatura, cinema e música. As 

sessões são antecedidas, em uma semana, de 

um encontro prévio na escola que participa 

Escola Sesc, e os professores são orientados à 

realização de atividades posteriores, buscando 

conectar essas ações com conteúdos tratados 

em sala de aula. Pretende-se, assim, criar um 

espaço de fruição e diálogo entre professores 

e alunos, utilizando um guia de como aprovei-

tar melhor as atividades culturais propostas, 

denominado Manual de Fruição. Este manual 

contempla as três fases da atividade em cultu-

ra: antes, durante e depois. (ao todo quatro 

sessões por escola). Na semana que antecede 

as atividades de fruição, será realizado um 

do projeto com a participação de um media-

dor especialista na linguagem. 

Neste encontro, que denominamos ativi-

dade prévia, é realizada uma contextualização 

temática da atividade de fruição que acon-

tecerá na semana seguinte no Espaço Cultural 

As atividades do projeto serão realizadas 

de março a outubro, e as inscrições para 

as escolas iniciam-se em fevereiro de 2014, 

pelos contatos abaixo:

Telefones
Informações:

(21) 3214-7404 

Coordenação Escola vive cultura:

(21) 3214-7498

Agendamento de atividades:

(21) 3214-7505

E-mails
Informações: 

espacoculturalescolasesc@gmail.com 

Coordenação Escola vive cultura:

tchaves@escolasesc.com.br

Agendamento de atividades:

wbettero@escolasesc.com.br

Passo a passo para inscrever a Escola
• Para agendar as atividades, a instituição ou professor interessado deve organizar na escola 

um grupo de 40 alunos que assistirá às 04 sessões – 01 artes cênicas, 01 literatura, 01 cinema e 

01 música - e participará das atividades prévias de estudo. O grupo deve ser sempre o mesmo, 

assim como os professores (até cinco) que o acompanhará.
• A escola ou professor interessado deve enviar um e-mail para esapacoculturalescolasesc@

gmail.com solicitando a inscrição no projeto, informando: nome, e-mail, endereço e contato 

telefônico da unidade escolar e do professor responsável ou professores – caso haja necessidade 

de revezamento.
• Os interessados receberão por e-mail uma proposta de datas das sessões e das atividades prévi-

as para agendamento da sua escola e deverão retornar o e-mail confirmando o agendamento.
• Será realizado o contato telefônico e por correio eletrônico pela equipe da Gerência de Cultura 

para confirmação da logística de realização das atividades prévias e do transporte para as sessões.

encontro de estudo prévio com o grupo esco-

lar, sobre o Manual de fruição e os conteúdos 

específicos das obras que serão apreciadas no 

Espaço Cultural Escola Sesc.

Acreditamos que a soma de ações e me-

todologias aplicadas neste projeto permite dar 

acesso à cultura e auxilia o desenvolvimento 

do sujeito/aluno/professor na criação de um 

discurso próprio e na constituição do gosto, 

contribuindo para a formação de cidadãos 

políticos, além de qualificar e estimular a cria-

tividade na unidade escolar atendida.

Regras para participação
• A escola que por ventura confirmar a participação no projeto e desistir, ficará 02 anos afastada 

do Programa de Público Dirigido do Espaço Cultural Escola Sesc.
• Ao inscrever-se a escola compromete-se a comparecer no atividade voltada a professores 

no dia 27/02/2015. Veja a programação completa na Revista Clube de Espectadores.
• A escola deve se comprometer a organizar e ter autorizações de saída para todos os 40 alunos 

selecionados para participar do projeto para sessões realizadas no Espaço Cultural Escola Sesc, 
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24/03 • 15h • Literatura

Encontro com autores.
Lançamento do romance  
“Este é um livro de amor”  

de Paula Gicovate

Local: Foyer do teatro
Capacidade: 250 lugares
Indicação etária: 16 anos

Duração: 60 minutos

Sobre o livro: Ella tem duas grandes 

obsessões - a escrita como forma de sobre-

vivência e o amor. Ao longo do livro a nar-

radora relata episódios marcantes de sua vida 

amorosa, construída a partir de quatro rela-

cionamentos com homens de personalidades 

distintas e atitudes que provocam no leitor 

uma série de sensações reconhecíveis. 

Cada um de seus quatro amantes é iden-

tificado por uma letra e um epíteto, e suas 

histórias são intercaladas com passagens em 

forma de diário, ilustradas, que dão ao leitor 

insights sobre a vida da narradora.

25/03 • 15h • Música

Fanfarrada

Local: Teatro

Capacidade: 600 lugares

Indicação etária: 14 anos

Duração: 60 minutos de espetáculo  

e 30 minutos de bate-papo

A corajosa orquestra de ritmos esquisitos 

e músicos selvagens apresenta com desla-

vado orgulho seu baile de tradição futurista. 

Tambores ancestrais e trombetas celestiais se 

enfrentam numa orgia de policromia musi-

cal contando com ilustres foliões maestros e 

suspeitos eruditos marginais.  Músicas desse 

Sobre a autora: Paula Gicovate cursou 

uma das primeiras graduações em formação 

do escritor do Brasil, na PUC-Rio, o que 

ajudou a transformá-la em uma raridade no 

mercado brasileiro: Paula vive da escrita. Ela 

é o que chamamos hoje de escritora profis-

sional: trabalha como roteirista, blogueira, 

redatora de marketing e o que mais envolver 

a palavra escrita. E assim já participou de 

diversas antologias de contos, mantém um 

blog literário há 10 anos e, atualmente, além 

de redatora do programa “Esquenta”, da Rede 

Globo, também é criadora e roteirista da série 

“Só garotas”, dirigida por Maria Flor, para o 

canal Multishow. Este é um livro sobre amor 

é o seu terceiro livro, e primeiro romance.

*A atividade prévia desta programação será re�

alizada no dia 14/03 nas escolas participantes 

do projeto.

garantindo que seja sempre o mesmo grupo a acompanhar o projeto. Para isso o professor deverá 

informar a listagem nominal dos alunos duas semanas antes da participação na primeira atividade.
• A escola deve disponibilizar uma sala de aula para a realização das atividades prévias. Caso 

haja necessidade de equipamentos para a realização destas atividades, o Espaço Cultural 

Escola Sesc os fornecerá.
• Lanches e outras necessidades dos alunos serão responsabilidade das Escolas participantes do 

projeto.
• Os professores envolvidos nos projetos tem como compromisso o apoio na aplicação das 

etapas do Manual de Fruição, no cumprimento das metodologias propostas pelo projeto: in-

formando alunos e professores convidados, na avaliação qualitativa do projeto, na manutenção 

da disciplina no ônibus e no equipamento cultural.

Confira a programação de março

mundo e de outras dimensões, contaminadas 

pela cultura afro latino americana balcânica.

Ficha técnica Diretor artístico: Pedro Pam-

plona | Flautim: Aline Gonçalves | Clarinete: 

Fred Cavalieri | Clarinete: Bebel Nicioli | 

Sax alto: Diego Terra | Sax barítono: Thiago 

Queiroz | Trumpete: Thiago Pires | Trum�

pete: Pedro Paulo Junior | Trombone: Rafael 

Steinbruck | Trombone: Antonio Neves | 

Tuba: Pedro Aune | Percussão: Fabricio Reis 
| Percussão: Tiago Albuquerque | Percussão: 

Victor Giraldo | Técnico de som: Javier Nas-

ceu | Técnica de luz: Damiana Guimarães

*A atividade prévia desta programação será re�

alizada no dia 15/03 nas escolas participantes 

do projeto.

26/03 • 15h • Artes Cênicas

Umbigar

Local: Teatro

Capacidade: 600 lugares

Indicação etária: 14 anos

Duração: 60 minutos de espetáculo  

e 30 minutos de bate-papo

Misturar elementos do tradicional com 

um olhar contemporâneo foi o mote que 
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V CONCURSO JOVENS
DRAMATURGOS

2015

27/03 • 15h • Cinema

Armados

Local: Teatro

Capacidade: 600 lugares

Indicação etária: 15 anos

Duração: 70 minutos de espetáculo  

e 30 minutos de bate-papo

“Armados” discute o papel das armas 

de fogo na sociedade brasileira, principal-

mente no quadro atual de violência dos 

centros urbanos. O documentário traz in-
formações sobre a questão, contribuindo 
para um debate mais rico e honesto, longe 
de radicalismos fundamentados, principal-
mente, no medo.

Projeto vencedor do 2o Pitching Doc Futu-

ra | Documentário, 70 minutos, Full HD, 

Brasil, 2012 | Direção: Rodrigo Mac Niven | 

Coprodução: TVa2 & Canal Futura

*A atividade prévia desta programação será 

realizada no dia 20/03 nas escolas partici�

pantes do projeto.

inspirou o espetáculo Umbigar! Instru-

mentos em cena, memórias de vida e a 

necessidade em compartilhar experiências 

pelas andanças no Brasil e em Moçam-

bique revelam o universo feminino, a 

partir da gestualidade que vem dos movi-

mentos do umbigo, do ventre - danças de 

umbigada afro-brasileiras – jongo, coco, 

samba de roda, lundu e tambor de crioula 

– que traçam uma corporalidade particu-

lar por todo o território nacional.

Ficha técnica Direção Cênica: Paula Aguas e 

Natasha Mesquita | Perfomance e pesquisa: 

Juliana Manhães | Direção Musical e arran�

jos: Sergio Castanheira | Realização: Ponteio 

Produções 

*A atividade prévia desta programação será 

realizada no dia 16/03 nas escolas partici�

pantes do projeto.

Espaço Cultural Escola Sesc
Gerência de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio 

Av. Ayrton Senna – 5677 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro

Espaço Cultural Escola Sesc  apresenta

Mais informações em (21) 3214-7404

espacocultural.escolasesc.com.br

Realização 

Edital disponível em: 

um
a

o

o

e

o

um
a

o

o

e

o

Inscrições 

gratuitas

Período

13/04 a 08/06

um
a

o

o

e

o

um
a

o

o

e

o

Publicação e leitura encenada  dos 5 textos selecionados no Espaço Cultural  Escola Sesc

um
a

o

o

e

o

um
a

o

o

e

o

Jovens dramaturgos  
de 15 a 27 anos  

de todo Brasil,  
inscrevam 

suas peças!
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SETEMBRO

D S T Q Q S S

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11    12 

13 14 15 16  17 18    19 

20 21 22 23 24 25    26 

27 28 29 30   

OUTUBRO

D S T Q Q S S

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16  17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31   

NOVEMBRO
D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16  17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30  

DEZEMBRO
D S T Q Q S S

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16  17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

AGOSTO
D S T Q Q S S
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16  17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31   

JULHO

D S T Q Q S S

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16  17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

JUNHO

D S T Q Q S S

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16  17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30   

MAIO

D S T Q Q S S
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31  

ABRIL

D S T Q Q S S

   1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16  17 18 

19 20 21 22 23 24 25  

26 27 28 29   30

FEVEREIRO 

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16  17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

MARÇO

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16  17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27   28 

29 30  31

03 a 08 Mostra Sesc Partituras
10 a 15 Encontro de Orquestras
17 a 22 Teatro na Contramão
25 a 28 Escola vive cultura

08 a 27 Aldeya Yacarepaguá
29 e 30 Escola vive cultura

01 e 02 Escola vive cultura
01 a 10 P.E.R.I.F.É.R.I.C.O

12 Dia das crianças

09 a 13 Panorama do Teatro Musical
23 a 27 Projeto de Dança

JANEIRO 

D S T     Q     Q S S

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16  17 

18 19 20 21 22 23 24 

25  26 27 28 29 30  31

07 a 14 Inscrições Uzina e Projeto Social
09 Início das atividades do Projeto 

Escola-Bairro Criativo
23 Início das Oficinas e Laboratórios 

24 a 27 Escola vive cultura

01 a 30 Palco Giratório
08 Término das inscrições 

Jovens Dramaturgos
13 a 20 Movimentação

04, 11, 18 e 25 Roda de jazz
 06 a 12 Poética 13 a 16 Escola vive cultura
13 Início de inscrições Jovens Dramaturgos

27 a 29 Mostra Queer                    
30 Abertura do Palco Giratório

27 I Encontro Jornada Cultural

Ag
en

da
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os
 P

ro
je

to
s 

em
 2

01
5
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Espaço
em Imagens
Fotos de projetos realizados em
outubro, novembro e dezembro de 2014

   Clube de Espectadores  45

1 - Palco Giratório
Espetáculo: O Deus da fortuna
Foto: Ruth Maciel

2 - Palco Giratório
Espetáculo: Ato
Foto: Leonardo Zielinsky

3 - Palco Giratório
Espetáculo: Barrica Poráguaabaixo
Foto: Leonardo Zielinsky

4 - Palco Giratório
Espetáculo: Sargento Getúlio
Foto: Ruth Maciel

5 - P.E.R.I.F.É.R.I.C.O
Espetáculo: Lucha Libre
Foto: Natasha Prado

6 - P.E.R.I.F.É.R.I.C.O
Show: Dá no Coro
Foto: Leonardo Zielinsky

7 - P.E.R.I.F.É.R.I.C.O
Show: Irmãos Panorotto
Foto: Leonardo Zielinsky

8 - Formatura Turma 2012-2014

Foto: Erik Barros Pinto

2

1

3 4

7

8

6

5
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Sesc | Serviço Social do Comércio

Presidência do Conselho Nacional:

Antonio Oliveira Santos

Direção Geral do Departamento Nacional:

Maron Emile Abi-Abib

Direção da Escola Sesc de Ensino Médio:

Claudia Fadel

Direção Adjunta:

Robson Costa

Gerência de Engenharia e Manutenção:

José Vicente

Gerência Pedagógica:

Inês Paz

Gerência de Vida Residencial:

Regina Barbosa

Gerência de Cultura 

e Gestão do Espaço Cultural Escola Sesc:

Sidnei Cruz

Programação, Produção e Projeto Social:

Viviane da Soledade

Programação, Produção

e Projeto Escola Bairro Criativo:

Tahíba Melina

Programação, Produção,  

Núcleo de Comunicação e Projeto Uzina:

Leonardo Minervini

Estatística / Indicadores:

Wagner Bettero

Administrativo:

Claudia Vidal

Iluminação:

Alberto Timbó

Contrarregra:

Carlos Alberto Artigos

Camareira Teatral/Copeira:

Ana Cristina dos Santos

Secretaria do Projeto Uzina e Projeto Social:

Adriana Lapa da Silva

Estagiárias de Produção Cultural:

Maria Ribeiro (UFF), Marialina Fernandes (IFRJ), 

Nathália Mascitelli (UFF) e Ruth Maciel (IFRJ)

Estagiária de Design de Produto:

Ingrid Machado (PUC - Rio)

Jovens Aprendizes:

Daniel Figueiredo, Marcus Vinícius Cruz e Paulo 

Sérgio Jr.

Design da publicação:

Rafael Macedo

Ingrid Machado

Dicas
culturais

 Banda Pietá 

CD “Coletânea etnohaus”

A Coletânea etnohaus vol.1 foi 

lançada no início desse ano, com músicas 

das bandas Mohandas, Feijão Coletivo, 

Maracutaia e Blam Blam Homem de Lata, 

que está disponível para download no site  

www.etnohaus.com.br. O coletivo etnohaus 

se estrutura como uma rede de artistas e 

produtores culturais, abrigando o trabalho 

de seis bandas residentes (Mohandas, 

Maracutaia, Feijão Coletivo, Blam Blam 

Homem de Lata, Renascimento e Agytoê). É 

formado por geógrafos, produtores, cineastas, 

fotógrafos, designers, engenheiros de som, 

realizadores de projetos culturais, djs, vjs etc. 

Surgiu com o (re)encontro de amigos que   

se juntaram para levar um som semanal e 

fazer música que não existia. Essa mistura 

e pesquisa originou um som com diversas 

referências musicais. Atualmente a segunda 

coletânea está sendo gravada, contando com 

a participação de mais bandas que passaram a 

fazer parte da etnohaus.

A banda Pietá surgiu no início de 2012 

através do encontro dos músicos cariocas 

Frederico Demarca, Rafael Lorga e da cantora 

natalense Juliana Linhares. Também atores, 

conheceram-se na faculdade de teatro e, com 

as carreiras musicais já em andamento, uniram-

se. Desde então os três foram roubando de 

um e de outro, sambando de música popular 

regional original brasileira acústica de jardim, 

o repertório transitório, transeunte, transitivo 

de Pietá. Por vezes autoral, por vezes saudação. 

Todo o resto viria a nascer disso tudo. Através 

de um projeto de financiamento coletivo, 

arrecadaram fundos para o lançamento do 

primeiro CD, agora em processo de produção. 

Além disso, a cantora Ju Linhares ganhou o 

prêmio de melhor vocalista da última edição 

do   WebFestWalda e a banda Pietá ficou em 

primeiríssimos lugar.
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Transportes
Centro:
ônibus 315/169/181/303
361 (via Linha Amarela)

Terminal Alvorada:
ônibus 692/693/701/465

Baixada:
405/410/420/425/400/415

Metrô: Nova América
Del Castilho com
integração para Alvorada

Estacionamento gratuito sujeito à lotação

Mais informações em:

espacocultural.escolasesc.com.br
(21) 3214-7404

espacoculturalescolasesc@gmail.com
Espaço Cultural Escola Sesc

Realização

Remetente: Espaço Cultural Escola Sesc
Avenida Ayrton Senna, 5677 - Jacarepaguá
Cep: 22775-004    Rio de Janeiro / RJ  


