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  PROJETO LUGARES DE APRENDER – PROGRAMAÇÃO AGOSTO 2014 

 

SESC (Unidade): Sesc Bom retiro 
ENDEREÇO: AL. Nothmann, 185 Bairro Campos ELisios 

CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Vanessa de Paula 995594280 
NOME DA EXPOSIÇÃO: obras de arte da unidade – não haverá uma exposição específica 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: ciclo 1 (4º e 5º anos) 
SINOPSE 

O Sesc Bom retiro possui, distribuído nos 4 andares do seu prédio, o Acervo Sesc de Arte Brasileira, composto por obras de diversos artistas 

como Motta Lima, Rubens Gerchman, Rodrigo Andrade, Nelson Leirner entre outros. No roteiro estarão trabalhos que dialogam com as 

cidades, com o bairro do Bom Retiro e costumes urbanistas de uma maneira geral. Pinturas, esculturas, obras expositivas estão entre esse 

acervo.  

Para descobrir e explorar a história e a ideia de cada uma dessas obras o Sesc Bom Retiro pensou, especialmente para o FDE, em uma atividade 

que possa ensinar e encantar os alunos. Uma monitoria diferente, a atividade Trilha das Artes no Acervo é feita por um mediador e um 

percussionista que falarão aos alunos sobre as obras de arte de uma maneira lúdica e envolvente. A monitoria da trilha envolverá os alunos 

com descrições que poderão fazê-los se questionar sobre seu próprio cotidiano e também mexer com a imaginação através de músicas e 

histórias sobre os artistas e suas obras.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - PROJETO LUGARES DE APRENDER – PROGRAMAÇÃO AGOSTO 2014 
SESC (Unidade): Itaquera 
ENDEREÇO: Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000 –Itaquera – São Paulo – SP 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: guilhermo@itaquera.sescsp.org.br - deborah@itaquera.sescsp.org.br -Deborah Dias – 2523-9327 | Guilhermo 
Panebianco – 2523-9304 | Central de Atendimento (Darci) – 2523-9290 

NOME DA EXPOSIÇÃO: Amazônia Mundi 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: Ensino Fundamental, Ensino Médio 
SINOPSE: Com proposta de trazer a experiência de viajar pela maior biodiversidade do planeta, a exposição Amazônia Mundi pretende sensibilizar o público para realidades 
ainda pouco conhecidas da região, que possui um patrimônio humano, artístico, social e biológico incalculável. Com mais de 1.200 m², divididos em 2 espaços da unidade 
do Sesc Itaquera (área externa e galpão), a exposição conta com uma representação de uma Vila Amazônica, com 3 casas típicas (farinha, borracha, fitoterápicos), 
esculturas gigantes de animais da região (preguiça e peixe-boi), instalações artísticas que aludem à floresta suspensa e ao ciclo das águas ("rios voadores") e uma casa 
indígena construída por índios Wayana. A visitação permite a observação fugaz de animais e sons escondidos na “floresta”, além das constelações do céu, vistas por 
diferentes culturas indígenas. A destruição da Amazônia, em decorrência do modelo atual de consumo e desenvolvimento, também é lembrada por meio da instalação 
"Amazonfagia". A exposição discute ainda as pressões sobre a floresta, apresentando projetos e inciativas positivas para a região. 
A visita mediada tem duração aproximada de 1h30 e é acompanhada por um educador que faz a adequação do roteiro e dos conteúdos de acordo com a faixa etária do 
grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  - PROJETO LUGARES DE APRENDER – PROGRAMAÇÃO AGOSTO 2014 

 
SESC (Unidade): Itaquera 
ENDEREÇO: Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, nº 1.000 – Bairro: Itaquera – CEP: 08265-045 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Camila 2523-9330| Central de Atendimento (Darci) – 2523-9290 

NOME DA EXPOSIÇÃO: Expedições Lúdicas 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: 6  a 10 anos 
 
SINOPSE:  
O Parque Lúdico do SESC Itaquera é composto por três complexos: Orquestra Mágica, que oferece brinquedos no formato de instrumentos musicais gigantes com 
sonoridade e desafios motores; Espaço de Aventuras com brinquedos no meio da mata formam uma montanha labirinto com estruturas para subir, saltar, escalar, correr 
com objetivo de chegar ao tesouro; Bichos da Mata com esculturas gigantes de animais, cavernas, montanhas, ponte pênsil e mirante oferecem um contato direto e lúdico 
com a natureza. O Parque é um equipamento de lazer autogerido, mas também pode ser explorado de diversas maneiras no contexto educacional. Sendo assim, o objetivo 
da Expedição Lúdica nos Parques é construir conhecimento a partir de vivências lúdicas. Durante a expedição, que visita os três complexos, promovemos vivências 
ambientais, exploramos o mundo do faz de contas, desenvolvemos atividades de sensibilização musical, promovemos vivências sensório-motoras e experiências de 
socialização, integração e participação.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  - PROJETO LUGARES DE APRENDER – PROGRAMAÇÃO AGOSTO 2014 

 
SESC (Unidade): Itaquera 
ENDEREÇO: Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, nº 1.000 – Bairro: Itaquera – CEP: 08265-045 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Caroline Almeida - 2523-9324 | Guilhermo Panebianco – 2523-9304 | Deborah Dias – 2523-9327 | Central de 
Atendimento (Darci) – 2523-9290 

NOME DA EXPOSIÇÃO: Vivências Ambientais  
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: 6 a 10 anos 
SINOPSE: 

Vivência é uma experiência do mundo. É experimentar, interagir, observar.  
Hoje em dia, a interação entre os seres humanos e os outros seres vivos é restrita, sobretudo nos ambientes urbanos. A noção de biodiversidade animal fica 
limitada ao universo dos animais domésticos, alguns insetos e animais de zoológico. Os padrões de consumo estabelecidos nos afastam do ciclo dos 
produtos que consumimos, como alimentos e roupas.  
O modo de vida nas cidades restringe a diversidade de experiências, experimentações. 
Como ação do programa de “Educação para a Sustentabilidade”, o SESC Itaquera propõe as Vivências Ambientais para que crianças entrem em contato com 
características de diversas espécies de animais, seus modos de vida, seus habitats e suas relações com os seres humanos, e com o ciclo dos produtos que os 
seres humanos consomem. O objetivo é contribuir com uma visão holística dos processos naturais e sociais, para desenvolvimento da noção de 
pertencimento e protagonismo de cada indivíduo no local onde vive, considerando não só nossa casa, o bairro ou a cidade, mas entendendo o planeta como 
nossa grande casa. 

 



 
 
 
 
 

  - PROJETO LUGARES DE APRENDER – PROGRAMAÇÃO  AGOSTO 2014 

SESC (Unidade): Santo André 
ENDEREÇO: Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar Santo André 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: luciahelena@santoandre.sescsp.org.br, gabrielac@santoandre.sescsp.org.br , 
Flavia@santoandre.sescsp.org.br  -(11) 4469-1255  (Adriana) / 4469-1203 (Lucia) / 4469-1232 (Flavia) 
NOME DA EXPOSIÇÃO: CIRCO DA GENTE 
DURAÇÃO DA VISITA:  1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: Ciclo  I e II  -  a partir dos  6 anos. 
SINOPSE:  
Trailers estacionados, pequenas lâmpadas amarelas acesas, tenda desgastada pelo tempo, chão de terra batida, cartazes lambe-lambe anunciando as 
principais atrações do dia. Explorar essa atmosfera de um circo itinerante que acabou de chegar  na cidade é a proposta de Circo da Gente. A exposição 
enfoca o modo de vida das famílias de multiartistas que, de geração em geração, circularam de norte a sul do país, e todo o imaginário em torno delas por 
parte de quem não era circense. 
Quem sempre teve a curiosidade de conhecer os bastidores do circo poderá visitar diversas caravanas-moradias que recriam, com uma licença poética, a 
visão e a intimidade dos artistas fora do espetáculo. Ou o quintal atrás do picadeiro que traz o lado pessoal dos circenses, com malas, fotos de família, varais 
de roupa etc. Ou ainda a jaula dos animais que por  tantos anos fizeram parte do elenco de diversas trupes, e hoje não são mais permitidos. 
 
 

 
 

 
 
 
 



  - PROJETO LUGARES DE APRENDER – PROGRAMAÇÃO AGOSTO 2014 

 
SESC (Unidade): Vila Mariana 
ENDEREÇO: Rua Pelotas, 141, Vila Mariana, CEP 04012-000  
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Sara Regina Centofante / 11 5080 3056 / 11 5080 3055 
NOME DA EXPOSIÇÃO: "Corpos Insurgentes" 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: Ensino Fundamental II e Médio 
SINOPSE:  
Exposição coletiva de arte contemporânea com artistas brasileiras que, a partir de diferentes linguagens artísticas como a performance, a pintura, o 
desenho, a fotografia, a videoarte, entre outras, trazem reflexões e provocações sobre as questões socioculturais e sociopolíticas presentes nas relações de 
gênero, questionando os padrões estéticos impostos pela mídia e pela sociedade patriarcal sobre o corpo feminino. Além disso, na maioria dos trabalhos, 
essas artistas utilizam o próprio corpo como suporte artístico e também de posicionamento político, explorando diferentes elementos estéticos e poéticos 
em suas obras. 
As artistas que integram a exposição são: Cris Bierrenbach, Rosana Paulino, Fernanda Chieco, Grasiele Sousa, Beth Moysés, Amanda Melo, Mariana 
Marcassa, Sissi Fonseca, Negahamburger, Graziela Kunsch, Fabiana Faleiros e Márcia X. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


