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SESC (Unidade): Bertioga 
ENDEREÇO: Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra nº 20, Jardim Rio da Praia 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: viviane@bertioga.sescsp.org,.br , marcela@bertioga.sescsp.org.br ,  guta@bertioga.sescsp.org.br , (13) 3319-7700 
ramais 7764, 7734, 7736, 7735 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Expedições Ambientais 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 + 30 min de lanche 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: Ensino Médio (manhã e noite), Fundamental II (tarde), EJA (noite) 

SINOPSE: O Centro de Educação Ambiental do SESC Bertioga é um espaço destinado ao convívio e reflexões sobre as questões socioambientais, 
apresentando núcleos que expõem um pouco da sociobiodiversidade local. É composto por uma equipe de profissionais de diferentes áreas, cujas 
experiências em ações socioeducativas contribuem diretamente para o caráter multidisciplinar do Centro, além de possuir estratégias de sustentabilidade, 
que buscam múltiplas abordagens e diferentes dimensões, desde as práticas comunitárias, passando pelas vivências com usuários e à autoreflexão da 
própria instituição. 
O CEA traz como recorte temático: Entre a Serra e o Mar e é um espaço que trata a Educação Ambiental como produção de conhecimento a partir da 
realidade local.  
No período da manhã e tarde são oferecidas vivências ambientais em diversos pontos da unidade, mediadas por agentes de educação ambiental. As ações 
são realizadas em diferentes espaços do SESC e elaboramos a monitoria de acordo com as diferentes faixas etárias respeitando linguagem e níveis de 
interesse. 
As Expedições Ambientais têm como objetivo mediar a compreensão das pessoas sobre as inter-relações entre ambiente e sociedade, apostando na difusão 
de valores e atitudes de vida saudável, fortalecendo e valorizando o protagonismo de ações ou projetos comprometidos com a sustentabilidade. 
Para isso trabalhamos com três grandes eixos temáticos: Biodiversidade, Água e Povos do litoral. 
No período noturno são oferecidas Expedições Ambientais Noturnas, em que realizam-se vivências ambientais específicas ás condições do período, 
utilizando prioritariamente as instalações do Centro de Educação Ambiental e seu entorno. 
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SESC (Unidade): Sesc Campinas 
ENDEREÇO: Rua Dom José  I, 333, Bonfim, Campinas - SP 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Cássio (19) 3737-1539, Camila (19) 3737-1534, Patricia (19) 3737-1532 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Itinerância do 18º Festival Internacional de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h15 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: A partir de 11 anos 
SINOPSE: As Itinerâncias Videobrasil, realizadas desde a década 80, têm como objetivo a formação de público e a ampliação do circuito de arte 
contemporânea no Brasil e no exterior, apresentando destaques do Festival de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil, que completou 30 anos em 2013. Em 
sua edição 2014-2015, a Itinerância enfoca os caminhos apontados pela mais recente mostra Panoramas do Sul para a produção artística do Sul geopolítico 
global, a partir da exposição de 14 obras premiadas do universo de mais de uma centena de trabalhos expostos no Festival que aconteceu no fim de 2013 
em São Paulo. 
 
Os trabalhos abordam questões estéticas, políticas, sociais e subjetivas que caracterizam tanto a contemporaneidade de modo mais geral, quanto as 
tensões específicas do circuito Sul. 
A recepção do público escolar do Programa “Cultura é Currículo” se baseará em dinâmicas coletivas de abordagem e reflexão a partir das obras expostas e 
do conteúdo da Videoteca do Videobrasil, que traz 1300 obras em vídeo provenientes dos 30 anos de existência do Festival Videobrasil.  
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SESC (Unidade): Piracicaba 
ENDEREÇO:Rua Ipiranga, 155 - Centro 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: 34379249 
NOME DA EXPOSIÇÃO: 12ª Bienal Naïfs do Brasil 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: Fundamental e Médio 
SINOPSE: A décima segunda edição da Bienal Naïfs do Brasil   
A Bienal originou-se das mostras anuais realizadas pelo Sesc Piracicaba, no período de 1986 a 1991, sempre com o propósito primordial de valorizar e 
divulgar essa vertente artística fortemente marcada por elementos que caracterizam a cultura popular brasileira. Uma das principais referências do gênero 
artístico, promove a integração entre artistas, pesquisadores, colecionadores e galeristas – além de educadores e estudantes, com a finalidade de ampliar 
conhecimentos e garantir o debate acerca da produção visual no país. Em suas últimas edições buscou abarcar a diversificação do que se conhece como 
estética naïf tradicional, por meio da seleção de obras que contemplam a variedade da confecção popular e até a reutilização de materiais, um 
realinhamento do propósito primitivo-moderno que caracteriza a arte ingênua. 
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SESC (Unidade): Ribeirão Preto 
ENDEREÇO: Rua Tibiriçá, 50 - Centro 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: - Janete Polo Melo / (16) 3977-4489 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Projeto Tirando de Letra – Eva Furnari  
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: a partir de 7 anos 
SINOPSE:  
Na 5ª edição do projeto “Tirando de Letra”, com foco principal no incentivo à leitura e utilizando-se de recursos cenográficos, tecnológicos e elementos lúdicos, a exposição 
apresenta ao público a vida e a obra de Eva Furnari, escritora e ilustradora de 60 livros infantis e juvenis. Recebeu diversos prêmios. 
 
O projeto ocupará várias áreas da Unidade e colocará o visitante em contato direto com os processos de criação da autora, abrindo uma oportunidade para que todos 
possam a “ler”, desmistificando a ideia de que apenas pessoas com aptidões inatas podem criar rimas ou histórias. 
 
 
Eva Furnari nasceu em Roma, Itália em 1948. Veio para o Brasil aos dois anos de idade e reside em São Paulo até hoje. Em 1976, formou-se em Arquitetura e Urbanismo 
pela Universidade de São Paulo. Foi professora de artes no Museu Lasar Segall de 74 a 79, colaborou, na década de 80, como desenhista em diversas revistas recebendo o 
Prêmio Abril de Ilustração em 1987. Publicou semanalmente, por quatro anos, histórias da Bruxinha no suplemento infantil do jornal, Folha de São Paulo. Começou sua 
carreira de escritora e ilustradora de livros infantis e juvenis em 1980, com livros de imagem e publicou 60 livros.  
Ao longo de sua carreira, Eva Furnari recebeu diversos prêmios. Entre eles, o Prêmio Jabuti de Melhor Ilustração pela CBL (Câmara Brasileira do Livro) pelos livros; Truks 
(1991), A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos (1996), Anjinho (1998), Circo da Lua (2004), Cacoete (2006) e Felpo Filva (2007), este pelo texto e ilustração. Foi premiada por nove 
vezes pela FNLIJ (Fundação do Livro Infantil e Juvenil) e recebeu Prêmio APCA pelo conjunto da obra. Foi vencedora do concurso promovido em 2000 pela Rede Globo de 
Televisão para a caracterização dos personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo. 
 
 

 



  - PROJETO LUGARES DE APRENDER – PROGRAMAÇÃO AGOSTO 2014 

SESC (Unidade): Sesc Rio Preto 

ENDEREÇO: Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1333 – São José do Rio Preto/SP – Cep 15090-190 

CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Vanessa Helena Machado - (17) 3216-9337 

NOME DA EXPOSIÇÃO: “30 x bienal – Transformações na arte brasileira da 1ª à 30ª edição” 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: 4º ano até Ensino Médio 

SINOPSE:  

Com curadoria de Paulo Venâncio Filho, a mostra “30 × Bienal – Transformações na arte brasileira da 1ª à 30ª edição”,  procura verificar os nexos, contextos, 

relações e processos que os artistas e obras estabeleceram como momentos determinantes na história da Bienal de São Paulo – uma das mais importantes 

do mundo, da arte brasileira e também internacional.  

Esta itinerância pretende trazer um panorama sobre os eixos de influência na arte brasileira, que abrangem desde a abstração geométrica ao concretismo, a 

arte pop, a geração conceitual e o reflexo dessas direções, a cada dois anos, na produção dos artistas de hoje.  

O Educativo Bienal, sob a curadoria de Stela Barbieri, programou ações especiais que remontam também a evolução do processo educativo ao longo das 

últimas décadas. 
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SESC (Unidade): Sorocaba 
ENDEREÇO: Rua Barão de Piratininga, 555 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: sabrina@sorocaba.sescsp.org.br / anamaria@sorocaba.sescsp.org.br – 15 3332-9311 / 3332-9324) 
NOME DA EXPOSIÇÃO: O caminho das águas – Ciclo de aproveitamento da água da chuva no Sesc Sorocaba 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: DO 6º ANO AO ENSINO MÉDIO 
 
SINOPSE: A água, elemento central em nossas vidas, intrínseca a tudo que somos e ao modo como vivemos, é mais que um recurso, é imprescindível para a 
vida no planeta. Para conversar um pouco mais sobre o tema, o Sesc Sorocaba apresenta o roteiro ambiental O Caminho das águas, onde, por meio de uma 
visita monitorada, conheceremos os caminhos que a água da chuva percorre dentro do prédio e como é a tecnologia para que ela possa ser reaproveitada 
de diversas maneiras dentro do Sesc Sorocaba. 
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SESC (Unidade): Sorocaba 
ENDEREÇO: Rua Barão de Piratininga, 555 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONES; sabrina@sorocaba.sescsp.org.br / anamaria@sorocaba.sescsp.org.br – 15 3332-9311 / 3332-9324) 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Visitas monitoradas entre algumas obras de arte do acervo da unidade do SESC Sorocaba 
DURAÇÃO DA VISITA: 50 minutos 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: DO 6º ANO AO ENSINO MÉDIO 
SINOPSE: O SESC Sorocaba possui em seus espaços obras de arte brasileira de 20 artistas e tem o prazer de convidá-los para uma experiência de apreciação 
sobre temas que envolvem artistas naïfs e contemporâneos. 
As obras de arte naïf entraram para o acervo do SESC pelas Bienais de Arte Naïf organizadas no SESC Piracicaba desde 1992. Um dos maiores expoentes da 
arte naïf brasileira, reconhecido internacionalmente, se chama Waldomiro de Deus do qual o SESC Sorocaba possui duas obras. 
Além das obras e artistas naïfs, também, podem ser contempladas obras de arte contemporâneas. Entre essas obras, a mais antiga da coleção exposta no 
SESC Sorocaba data de 1969, se chama “Astronauta”, foi pintada por Cláudio Tozzi. 
Além de Claudio Tozzi, Nino Cais é outro artista integrante da coleção de arte contemporânea.  Participou da 30ª Bienal de Arte de São Paulo, ocorrida em 
2012, e dois de seus trabalhos, bastante ilustrativos do que é arte contemporânea e fazem parte da coleção do SESC Sorocaba. 
Ao longo de seu caminho pelo SESC Sorocaba estão dispostas 36 obras.  
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SESC (Unidade): Taubaté 
ENDEREÇO: Av. Eng. Milton de Alvarenga Peixoto 1264 – Esplanada Santa Terzinha – Taubaté/SP 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Patricia Grecco (12) 3634.4020 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Genesis – Sebastião Salgado 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: Todos 
SINOPSE:  
 
Genesis – Sebastião Salgado 

 
Genesis é uma jornada em busca do planeta como existiu, desde sua formação e em sua evolução, antes que a vida moderna se acelerasse e nos afastasse 
do núcleo essencial. É uma busca das paisagens terrestres e aquáticas até hoje intocadas; uma viagem em direção aos animais e grupos humanos que 
conseguiram escapar das transformações impostas pelo mundo contemporâneo. A exposição Genisis  do fotógrafo Sebastião Salgado comprova que o nosso 
planeta ainda abriga vastas e remotas regiões onde a natureza reina em imaculada e silenciosa majestade. 
 

 


