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A Coordenação Geral de Cultura 
da Escola 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 a 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 ao público 
ações pautadas na valorização da 
diversidade e no conhecimento das 
identidades culturais brasileiras. O 
planejamento cultural e os projetos 
desenvolvidos seguem a missão de 
articular cultura e educação, fun-
damentando-se em cinco linhas de 
ação: fruição artística; produção cul-
tural; cidadania sociocultural; qualifi-
cação técnico-profissional e pesquisa.

Mais informações

        espacocultural.escolasesc.com.br

        espacoculturalescolasesc

       Tel.: (21) 3214-7404

PROGRAMAÇÃO GRATUITA

Horário de Funcionamento: 

2ª a 6ª feira, das 10h às 18h

*Fins de semana e feriados conforme a programação dos projetos.

**Para entrar na Escola Sesc é necessário apresentar documento de 
identificação com foto.

*** Distribuição de ingressos com 1h de antecedência das atividades

3 Mostra Sesc
de Cinema

10 Apresentação do 
P.E.R.I.F.É.R.I.C.O.

12 Artes Cênicas

16 Resumo da
programação

18 Cinema

20 Música

26 Literatura e
Intercâmbios

28 Artes Visuais
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Etapa Estadual: Rio de Janeiro
Bate-papo após as sessões

Local Teatro
Grátis

Ingressos 1h antes

A MOSTRA Com o objetivo de promover a difusão da 

produção cinematográfica brasileira que não chega ao circuito 

comercial de exibição, a Mostra Sesc de Cinema pretende 

contribuir para o campo audiovisual ao apresentar-se como um 

espaço de lançamento e promoção de artistas de todo o país.

Além da premiação e exibição pública, a Mostra Sesc de 

Cinema certificará os destaques de melhor roteiro, direção, 

direção de fotografia, desenho de som, direção de arte, direção de 

elenco e montagem.
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32 dentes
Direção: Davi Kolb. Brasil, 2015
Ficção
19’10

A felicidade também é inevitável.

Alfredinho
Direção: Vitor Souza Lima, Marcelo Santos e Venâncio Batalhone. Brasil, 2015 
Documentário
17’

Uma noite em Copacabana com Alfredinho.

Artigo 6º
Direção: Vitor Kruter. Brasil, 2015
Documentário
20’

Um pequeno retrato da vida dos moradores da ocupação conhecida como “IBGE”, 

localizada nos pés do morro da Mangueira na zona norte do Rio de Janeiro.

Aspirina para Dor de Cabeça
Direção: Philippe Bastos. Brasil, 2015
Ficção
15’

Envolvido pelo clima sombrio e impactante do último capítulo de uma radionovela, 

Alberto Limonta tenta descobrir os mistérios por trás da morte de sua esposa. Logo ele 

acabará descobrindo que a realidade pode ser mais cruel que a pior das dores de cabeça.

PROGRAMAÇÃO Sinopses
Dia 20/6, terça-feira, 19h
Cidade Olímpica 
Artigo 6º 
Contagem regressiva
Aspirina para dor de cabeça

Dia 21/6, quarta-feira, 18h 
Do meu lado 
Crônica da demolição 

Voltando para casa 

Dia 22/6, quinta-feira, 18h
Tem alguém feliz em algum lugar 
Marcel 
Autopsia 
Tudo vai ficar da cor que você quiser
Canto da sombra

Dia 23/6, sexta-feira, 18h
Janela 
Lambari 
Noite escura de São Nunca
Les vídeos du Jorge 
Alfredinho 
32 dentes
Não me prometa nada

Dia 27/6, terça-feira, 18h 
Exibição dos filmes indicados para concorrer na Mostra Nacional
+ Cerimônia de premiação.
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Autopsia 
Direção: Mariana Barreiros. Brasil, 2016
Documentário
7’12
O filme é uma inspeção de como a cultura e a mídia são responsáveis pela objetificação 
e desumanização da mulher e, portanto, pela violência contra a mesma.

Canto da Sombra
Direção: Thiago Kistenmacker. Brasil, 2016
Ficção
23’30
Jaque é uma cantora e compositora independente que recebe o apoio incondicional de sua 
namorada. Ela atrai a atenção de um produtor abusivo e trabalha por um ano em seu selo. 
Descartada de súbito, sua vida entra em crise paralelamente ao seu relacionamento afetivo. 
A artista se revela disposta a sacrificar tudo o que for preciso para conquistar o que deseja.

Cidade Olímpica
Direção: Wagner Novais. Brasil, 2016
Ficção
7’15
No processo de seleção para um trabalho nos Jogos Olímpicos, o entrevistador mostra 
imagens de pichações aos dois entrevistados, despertando reações e um desfecho 
imprevisível. O curta-metragem é uma crítica que envolve liberdade de expressão dentro 
de uma Cidade Olímpica e nada maravilhosa.

Contagem regressiva
Direção: Luis Carlos de Alencar. Brasil, 2016
Documentário
92’
“Uma voz é fraca pra gritar 
Quando se encontra sozinha. Só o encontro e o confronto.
Desativam a bomba relógio
Em contagem regressiva.
Coletiva, uma nova construção

Pode ser erguida”

A cidade do Rio de Janeiro foi dilacerada pela realização dos megaeventos. Durante a 
preparação para os Jogos Olímpicos, toda a histórica tradição de violência de Estado se 
intensificou na Cidade Maravilhosa: desde o anúncio da escolha da cidade como sede 
olímpica, em 2009, somente na capital, 77.206 pessoas foram removidas de suas casas, a 
prefeitura usou a mão pesada da guarda municipal para perseguir camelôs, ônibus que 
saiam de comunidades populares rumo às praias da Zona Sul tiveram linhas extintas e 
crianças e jovens negros revistados em blitze policiais eram levados para a delegacia.

Crônica da demolição
Direção: Eduardo Ades. Brasil, 2015
Documentário
90’
No Centro do Rio de Janeiro, uma praça vazia com um chafariz seco e um estacionamento 
subterrâneo. Há quarenta anos, ali ficava o Palácio Monroe, antiga sede do Senado 
Federal. Uma história de sabres e leões, militares e arquitetos, passado e futuro.

Do meu lado
Direção: Tarcísio Lara Puiati. Brasil, 2014
Ficção
14’
As vidas de duas vizinhas, uma umbandista e uma protestante, começam a se cruzar 
quando uma infiltração abre um buraco na parede que divide suas casas.

Janela
Direção: Gabriel Medeiros e Rafael Spínola. Brasil, 2016
Ficção
19’
Quando Zulma ouviu o primeiro barulho, Mariano estava procurando nas pilhas de 
discos uma sonata de Beethoven que não escutara naquele verão.

Lambari
Direção: Rodrigo Freitas. Brasil, 2016
Documentário
15’16
Lambari é um documentário de imersão sobre os impactos afetivos provocados pela lama 
da Samarco Mineradora S/A – controlada pela Vale S.A e BH Billiton – em moradores de 
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Barra Longa, um dos municípios mineiros mais afetados pelo rompimento da barragem 
em Bento Rodrigues. Por quatro dias, a equipe documentou o cotidiano de moradores 
do maior desastre ambiental do gênero da história mundial dos últimos 100 anos, tendo 
como dispositivo a morada e intimidade do pescador João de Freitas.

Les vidéos du Jorge
Direção: Tetsuya Maruyama. Brasil, 2016
Documentário
23’14
A montagem está dentro do espaço diegético, no qual paisagem sonora e visual se 
acumulam em camadas e se tornam uma só. O filme em si mostra a passagem de tempo, 
que funciona como xerox de tempo, em que a profundidade sonora e visual se torna 
cada vez mais ilegível e longe da qualidade original. Este trabalho tem caráter de anti-
cinema, em que a descoberta de instrumento de ampliação é invertida, mas ao mesmo 
tempo o processo é invertido em pós-produção, que revela o objeto de interesse de dois 
personagens. O processo mostra Jorge e o ato de escolher frames que se interesse mais 
de acordo com a estética dele. Quem será a voz over nesse trabalho?  A ideia da voz over 
é a informação sonora que vem fora do quadro, mas nesse trabalho a voz over seria da 
terceira pessoa além de dois personagens dentro do enquadramento, que é Jimi Hendrix.

Marcel
Direção: Emanuel Orengo. Brasil, 2016
Ficção
15’
Marcel, 62 anos, é fotógrafo e deficiente visual. Trabalha com nudez artística em suas fotos. Entre 
a solidão e sensibilidade excessiva em que vive precisa produzir uma nova exposição em curto 
prazo. Por descuido arruína parte de seu ensaio fotográfico e precisa refazê-lo. A contragosto 
uma pessoa desconhecida surge em seu estúdio e Marcel precisa lidar com essa nova situação.

Não me prometa nada
Direção: Eva Randolph. Brasil, 2016
Ficção
21’
Rio de Janeiro, Brasil. Hua e Ayon, um casal de primos chineses, se apaixona 
secretamente. Até o dia em que Ayon recebe uma passagem de volta e tudo muda. As 
ruas da Tijuca se transformam para o Ano novo Chinês enquanto o Rio de Janeiro se 
prepara para as Olimpíadas.

Noite escura de São Nunca
Direção: Samuel Lobo. Brasil, 2015
Ficção
21’25

Certas noites nunca amanhecem.

Tem alguém feliz em algum lugar
Direção: Alvaro Furloni e Mário Furloni. Brasil, 2015
Ficção
18’33
Miguel é um jovem deficiente auditivo. Elisa é uma mulher solitária, que mora no edifício 
em que Miguel trabalha. Um dia, Miguel encontra uma porta aberta e decide entrar.

Tudo vai ficar da cor que você quiser
Direção: Letícia Simões. Brasil, 2014
Ficção
70’
Uma apresentação do escritor, músico e artista plástico Rodrigo de Souza Leão. O filme se 
utiliza de material de arquivo inédito, videoclipes com as músicas de Rodrigo e videoartes 
a partir dos poemas escritos pelo autor e nunca publicados. Aos 23 anos, Rodrigo foi 
diagnosticado com esquizofrenia e criou todo seu trabalho dentro de casa. O filme conta 
ainda com a participação de entrevistados que efetivamente conheceram o artista, como o 
poeta Leonardo Gandolfi, a escritora Suzana Vargas e a artista plástica Julia Debasse.

Voltando para casa
Direção: Thiago Kistenmacker. Brasil, 2014
Ficção
28’53
Letícia e Fernando vivem oprimidos pelo pai extremamente religioso e conservador. A 
descoberta da homossexualidade de Fernando pelo pai piora drasticamente o ambiente 
já opressor. Em meio às relações turbulentas, Letícia busca desenvolver sua primeira 
coreografia de balé contemporâneo, contando com o apoio do irmão. Na dança ela 
encontra liberdade, mas, em casa, o pavor está à espreita.
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O projeto P.e.r.i.f.é.r.i.c.o. conta com uma diversificada progra-
mação cultural, que inclui shows, espetáculos teatrais, intervenções 
visuais, exibição de filmes e happening literário, reunindo artistas 
de países latino-americanos e europeus, além de diversos 
estados brasileiros.

Uma das principais características do Periférico são os 
intercâmbios, que têm como objetivo proporcionar o encontro dos 
estudantes da Escola Sesc, integrantes dos coletivos artísticos (Cia 
Teatral, Orquestra, Projeto Bandas e Coletivo de Moda e Arte), com 
os grupos oriundos de outras localidades. Desta forma, fomentamos 
as trocas de conhecimento, incentivamos a valorização da diversidade 
cultural e fortalecemos o trabalho integrado.

Nesta edição, a programação foi definida a partir do conceito 
de curadoria coletiva. Para isto, foram implementados em 2017 
os Comitês de Curadoria, promovendo encontros semanais de 
participação livre e não obrigatória, ida a espetáculos e definição de 
conceitos e temáticas. Desta forma, professores e alunos da Escola Sesc 
de Ensino Médio, totalizando cerca de 40 participantes, reuniram-se 
semanalmente e elaboraram esta programação, que agora oferecemos 
a todos os públicos.
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Artes Cênicas

A Salto Alto

Com Circo no Ato (RJ)
26/6, segunda-feira, 17h
Teatro, 50’.

Entre gentilezas e extermínios, conta a história de sete pessoas que, ao terem 
acesso a uma outra maneira de viver, se despem de suas experiências para vestir 
essa outra realidade. O espetáculo se desenrola a partir desse tensionamento entre 
um ambiente formal e refinado e personagens que carregam em sua essência a 
irreverência de quem tem que reinventar e ressignificar a vida a cada instante. O 
espetáculo profana a fábula romântica da Cinderela tendo como principal crítica o 
consumismo desenfreado da nossa sociedade. 
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Circo de Solenildo

Com Cia Operakata (BA)
28/6, quarta-feira, 17h

Teatro, Duração: 50’

Em algum lugar no interior do sertão brasileiro, Soleinildo e seus três companheiros 
de lona viajam à procura de público, cada vez mais escasso, para o seu circo de ilusões. 
Contrariando a tendência da contemporaneidade, O Circo de Soleinildo segue, até 
então, mantendo suas tradições com números simples e até mesmo ingênuos. Contudo, 
a dificuldade de atrair público traz à tona uma questão: prosseguir com os mesmos 
princípios dessa arte milenar deixada por seus antepassados ou aderir às novas tecnologias 
e às mudanças do mundo moderno?

Cuidado!!   Un Payaso Malo Puede Arruinar Tu Vida 
(Cuidado!! Um Palhaço Mau Pode Arruinar A Tua Vida)

Com Fernando Chacovachi (ARG)
30/6, sexta-feira, 17h
Anfiteatro, 60’.

Em um mundo cheio de contrastes, de inocência, de sarcasmo, de conformismo e de 
rebeldia, este palhaço é um verdadeiro vingador temido pelos adultos. Não é tonto, nem 
ingênuo, nem tampouco fácil de digerir.

Os malabares, a magia, o equilíbrio e os globos são as desculpas; Deus, a política, 
a morte, as drogas, o poder, a falsa modéstia, o amor, os ideais e o conformismo são as 
razões para rir. Sua missão neste mundo é acordar as almas desprevenidas.

Um espetáculo que emociona, transforma e arde. Cheio de risos, sorrisos e gargalhadas 
mostra um palhaço autêntico, quebrando com todos os códigos tradicionais clownescos, 
na sua luta por entreter sem idiotizar, sobrevivendo a esta tentativa.
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24/6
19h

programação
de junho

25/6
17h

20 a 23/6
e 27/6

26/6
15h

26/6
17h

26/6
19h

28/6
19h

29/6
19h

27/6
15h

27/6
18h

29/6
15h

29/6
17h

30/6
17h

30/6
19h

Mostra Sesc 
de Cinema

show DigitalDubs

Domingueira
Artística 

Intercâmbio Literatura
e Artes Visuais 

ESPETÁCULO A SALTO ALTO

SHOW DR. SWING BAND

SHOW MANGO MAMBO

Performance Poética
e Intervenção Visual

Intercâmbio Música
e Artes Cênicas

Mostra Sesc de Cinema
+ PREMIAÇÃO

Intercâmbio Música
e Artes Cênicas

Leitura Encenada + Lançamento 
do Livro Periférico

ESPETÁCULO Cuidado!! Um Palha- 
ço Mau Pode Arruinar A Tua Vida

SHOW BEACH COMBERS

28/6
17h

28/6
15h

ESPETÁCULO Circo de Solenildo

Intercâmbio Literatura
e Artes Visuais
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Cinema
Mostra Sesc de Cinema
+ CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

27/06, terça-feira, 19h

Cerimônia de premiação dos vencedores da Mostra Sesc de Cinema.
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Música
Digitaldubs (RJ)

24/6, sábado, 19h
Show – Teatro

Criado em 2001, o Digitaldubs, o primeiro sound system no Rio de Janeiro, 
revolucionou de forma impactante o cenário da música independente carioca e a 
musicalidade do reggae brasileiro. O coletivo inspirou a criação de outros sound 
systems pelo Brasil, além de se tornar o principal representante do país na cena 
internacional. Além da atuação como sound system, o grupo tem um profundo 
trabalho de produção musical que se caracteriza por uma mistura original do dub 
e dancehall com elementos brasileiros, baseado em pesquisa e experimentação. 
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Domingueira Artística 

25/6, domingo, das 17h às 21h
Pilotis

Uma tarde repleta de ações artísticas, feira de artigos culturais e atividades 
protagonizadas pelos alunos da Escola Sesc de Ensino Médio. A Domingueira 
visa fomentar a fruição artística, dando destaque ao protagonismo juvenil. Com 
a participação dos estudantes, professores e educadores, a vivência proposta 
visa integrar a Comunidade num evento onde a cultura seja o caminho para a 
confluência de experiências.

Dr. Swing Band (Internacional)

26/6, segunda-feira, 19h
Show – Anfiteatro

A banda Dr. Swing se formou em 2015 sobre os impulsos ciganos músicos 
que intencionaram difundir as influencias jazzísticas de grandes artistas de Jazz 
Manouche nas ruas do Rio de Janeiro. O quarteto internacional adaptou à sua 
maneira a formação clássica tipica do ícone Django Reinhardt, para dar uma 
sonoridade mais metálica regada de energia aos clássicos do estilo. Viajantes 
provenientes de Argentina, França e Brasil percorrem o tempo e o espaço, assim 
como os ciganos, para promover este estilo peculiar que foi lançado na década de 
1930 na França. Trazem na bagagem o som da guitarra Manouche e muito swing 
prometendo não deixar ninguém parado e conquistar pela alegria qualquer ouvinte.
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Mango Mambo (Internacional)

28/6, quarta-feira, 19h
Show – Anfiteatro

A banda Mango Mambo foi criada pelo multi-instrumentista argentino 

Maximiliano Antonio Martínez após uma longa viagem por América do Sul e Europa, 

em que pesquisou os ritmos latinos. Nessa aventura, que começou no ano 2011, ele 

atravessou Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Espanha, França, Itália 

e Holanda, compartilhando esse interesse com outros músicos e aprendendo tocar 

vários instrumentos. Os ritmos que mais o inspiraram foram as salsas cubana e porto-

riquenha, e as cumbias colombiana e peruana. Suas maiores influências são os grandes 

expoentes Hector Lavoe, Willie Colón, Rubén Blades, Celia Cruz, Oscar D’León, 

Buena Vista Social Club, Fruko y sus Tesos e Juaneco y su Combo, entre outros.

Beach Combers (RJ)

30/06, sexta-feira, 19h
Show - Pilotis

Formado no início de 2009, no Rio de Janeiro, os Beach Combers não são 

exatamente um tipo comum de trio. Bernar Gomma (guitarra), Paulo Emmery (baixo) 

e Lucas Leão (bateria) surfam sem medo na onda instrumental, mesclando o som das 

guitarras magnéticas da surf music à trip lisérgica de garagem dos anos 1960. Tudo 

isso sem parecer ou soar como uma banda de releitura. Eles imprimem sua própria 

pegada e identidade única, estética e sonora, destacando-se assim nacionalmente na 

criação de novos temas.
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Literatura
Leitura Encenada
+ Lançamento do Livro Periférico

29/6, quinta-feira
17h às 18h30

Intercâmbios
Intercâmbio Literatura e Artes Visuais
26/6, segunda-feira, das 15h às 17h

Intercâmbio Música e Artes Cênicas
27/6, terça-feira, das 15h às 17h

Intercâmbio Literatura e Artes Visuais
28/6, quarta-feira, das 15h às 17h

Intercâmbio Música e Artes Cênicas
29/6, quinta-feira, das 15h às 17h
 
Como uma das características principais do projeto P.E.R.I.F.É.R.I.C.O, os 
intercâmbios visam o diálogo entre artistas das mais diferentes áreas para que, 
juntos, proponham caminhos e discussões sobre cultura e arte. Uma troca de 
experiências ímpar entre grupos latino-americanos.

*Somente para integrantes dos grupos artísticos.
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Artes Visuais
Performance Poética
e Intervenção Visual

Com Tchello D´Barros e Guto Ferraz
29/6, quinta-feira, 19h, Espaço Garagem

Um sarau. Um slam de poesias. Projeções. Intervenção. Um diálogo entre 
literatura e artes visuais no qual podemos perceber que palavra e imagem podem 
ter relações muito diferentes do que imaginamos.

Alexandre Cavalcanti: O artista plástico Alexandre Cavalcanti formou-se em  
desenho industrial em 2006. Trabalhou em estúdios de fotografia e design. Foi 
para New York em 2008 estudar na School of Visual Arts (SVA), onde acabou 
ficando por três anos fazendo o mestrado de Belas Artes na Parsons - New School 
of Arts, num intenso estudo sobre sua arte. O seu trabalho se divide entre a 
pintura, o desenho, a gravura, a colagem e experimentos com outras mídias.

Guga Ferraz trabalha no Rio de Janeiro. Formado em inglês pelo I.B.E.U. 
Bacharel em Escultura pela Escola de Belas Artes da UFRJ, no ano 2000 integrou 
o grupo de interferências urbanas “Atrocidades Maravilhosas” e desde então 
trabalha com projetos de arte pública que envolvem ações coletivas utilizando 
a cidade como pano de fundo. Criador e coprodutor dos eventos de arte ”Zona 
Franca” (56 edições entre 2001-2002) e “Alfândega” (2 edições em 2003). Desde 
2005 é artista representado pela Galeria A Gentil Carioca, onde realizou em 
contexto público o projeto “Cidade Dormitório” (2007), as mostras individuais 
“Condomínio” (2005), “A Cidade Repete o Homem” (2008), “Maranhão” (2014) e 
foi curador da edição de 2010 da exposição “Abre Alas”.

Rafael Inacio transforma sua visão de mundo em uma fragmentação de 
imagens do corpo e suas muletas, refletindo sua experiência de vida na visualidade 
de suas pinturas. Assim, traz para a sua arte características da pós-modernidade 
por meio de uma estética que remete ao cartoon. Se utiliza da geometrização das 
formas para retratar com ironia a condição atual do corpo e os padrões estéticos 
contemporâneos - como em suas musas esquálidas - e os relaciona com os bens 
de consumo e com a publicidade. 
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Tchello D’Barros vive e trabalha em Rio de Janeiro. Dedica-se desde 1993 à criação 
de poemas, poemas visuais, contos, desenhos, pinturas, gravuras, performances, 
instalações e videoartes. Publicou seis livros de poemas e possui textos em mais de 
50 antologias. Com 31 exposições individuais, suas imagens já participaram de cerca 
de 130 exposições coletivas. Coordena a itinerância da exposição “Convergências”, 
retrospectiva de seus poemas visuais. Realiza oficinas de Literatura, curadorias em 
Artes Visuais e projetos editoriais independentes.

Sesc | Serviço Social do Comércio

Presidente do Conselho Nacional:
Antonio Oliveira Santos

Diretor-Geral do Departamento Nacional: 
Carlos Artexes

Diretora da Escola Sesc de Ensino Médio: 
Claudia Fadel

Gerente Pedagógico:
André Ferreira
 
Gerente Administrativo-Financeira:
Maria Elizabeth Ribeiro 
 
Coordenador Geral de Vida Residencial:
Luciano Lima

Coordenador Geral de Cultura:
Leonardo Minervini
 
Coordenador Geral Administrativo-Financeiro:
Marco Carius

Coordenação Geral de Cultura:

Núcleo de Produção:
Mariana Penteado, Wagner Bettero, 
Ana Cristina dos Santos 

Núcleo de Comunicação:
Renata Wagner, Fabiano Gonçalves, 
Rafael Macedo, Márcia Pessoa, Marcelo Momesso

Núcleo de Administração:
Alba Souza, Claudia Vidal 
 
Núcleo Técnico:
André Coelho, Alberto Timbó, Carlos Artigos Jr.

Núcleo de Biblioteca e Leitura:
José Maria C. Junior, Lívia Daniela

Núcleo de Artes:
Juan Pablo Martin, Henrique Ludgero, Gustavo 
Gavião, Chloe Lerina, Patrícia Zampiroli
 
Equipe de Serviços Gerais: 
Oneida Gomes, Eliamar Leão, Robson Figueira, 
Keila Santos, Lucimar Martins, Janilene Jardim

Estagiários: 
Andressa Carvalho e Lívia Corrêa (Produção 
Cultural); Alexander Rodrigues e Alisson Lopes 
(Comunicação); Caroline Toledo, Laísa Lima, 
Wallace Santana, Mayara Fonceca (Biblioteca)
 
Designer da publicação: 
Alisson Lopes



Mais informações em:
espacocultural.escolasesc.com.br

(21) 3214-7404
espacoculturalescolasesc@gmail.com 

Espaço Cultural Escola Sesc 
espacoculturalescolasesc

Como chegar?
Centro: 
Ônibus: 181/315/352/361

Terminal Alvorada: 
Ônibus: 692/693/880/882A/886/890A

Baixada: 
Ônibus: 400T/405T/415T/420T/425T

Zona Oeste - integração Taquara/Merck: 
Ônibus: 900/991A/693

Metrô: 
Linha 2, Del Castilho com integração 
para Alvorada 613/614 
Linha 4, Jardim Oceânico com integração 
nas linhas 565 e 862

Estacionamento gratuito sujeito à lotação

VILA DO PAN (2007)

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

Realização


