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SEMANA 
MODOS DE ACESSAR

De 3 a 10 de dezembro de 2022 o Sesc São 
Paulo realiza mais uma Semana Modos de 
Acessar, desta vez em sua 5ª edição.

Com o tema Cidades Acessíveis – De casa para a rua, 
as ações promovem discussões sobre as barreiras 
físicas, atitudinais e de comunicação que impactam o 
acesso das pessoas com deficiência nas cidades.

Debates, rodas de conversa, bate-papos, oficinas, 
cursos, espetáculos, exibição de filmes e atividades 
de esporte e lazer para todas as pessoas.

As atividades são presenciais e on-line, 
na capital, interior e litoral. 

Vamos contribuir para tornar os lugares mais acessíveis?

Acompanhe a programação completa em

sescsp.org.br/modosdeacessar
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Legendas e/ou material 
educativo e cardápio escrito 
por símbolos e relevo (Braile)

Sistema de transmissão de legendas 
que podem ser acionadas a qualquer 
momento possibilitando a leitura por 
pessoas com deficiência auditiva

Interpretação em Língua 
Brasileira de Sinais

Materiais sensoriais 
e recursos táteis

Acessível para pessoas com 
deficiência intelectual, com 
transtornos do espectro autista 
(TEA) e demais neurodiversidades

Recurso de áudiodescrição 
com tradução de imagens em 
palavras, ao vivo ou gravada
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Exposição acessível

24 DE MAIO

UTOPIA BRASILEIRA – DARCY RIBEIRO 100 ANOS

A mostra oferece um mergulho na obra do 
antropólogo, educador, ensaísta e político. Ao 
revisitar seu legado como intérprete do Brasil, nos dá 
a oportunidade de refletir sobre nosso futuro como 
povo e nação. Curadoria de Isa Grinspum Ferraz.

ATÉ 25/6/2023 

TERÇA A DOMINGO, 9H ÀS 21H 

FERIADOS, 9H ÀS 18H

Grátis. Informações: agendamento.24demaio@sescsp.org.br

Espaço expositivo, 5º andar

Serviços de acessibilidade: 

 

Equipe educativa disponível ao atendimento 
de pessoas com deficiência
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AVENIDA PAULISTA

apresentação 
DEPOIS DO SILÊNCIO

Com Camila Guerra, Naira Carneiro e Renata Rezende

Inspirado em fatos da vida da menina Helen Keller, 
conta com três atrizes/dançarinas em cena. Camila 
Guerra e Naira Carneiro interpretam Anne Sullivan 
e Helen Keller, respectivamente, e Renata Rezende 
(atriz surda), traz ao palco um contexto atual e 
autobiográfico, criando um contundente diálogo 
paralelo entre as personagens de 1890 e os dias 
de hoje. A montagem é bilíngue, sendo encenada 
em português e em libras pelas próprias atrizes.

8 E 9/12. QUINTA E SEXTA, 19H30 ÀS 20H30 
Ingresso - R$30,00 / R$15,00 / R$9,00. 

Praça
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MAGIA DO MANUSCRITO 

Com curadoria do próprio colecionador, foi 
originalmente apresentada pela Morgan Library 
Museum, em 2018, na cidade de Nova York. A 
exposição conta com cerca de 180 peças originais 
na letra de figuras de destaque, divididas em seis 
grandes áreas da humanidade – arte, história, 
literatura, ciência, música e entretenimento.

ATÉ 15/1/2023 

TERÇA A SEXTA, 10H ÀS 21H30 

SÁBADOS, DOMINGOS E 

FERIADOS, 10H ÀS 18H30

Arte I, 5º andar

Serviços de acessibilidade:  

Exposição acessível

Equipe educativa disponível ao atendimento 
de pessoas com deficiência
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CAMPO LIMPO

oficina

MANUFATURA DE AZULEJOS EM ARGILA  

Com Rogério Ratão e Keren Mi Kang 

O escultor e ceramista cego Rogério Ratão e a 
ceramista Keren Mi Kang ensinam como fazer 
azulejos a partir de pequenas placas de argila. 
Os participantes aprenderão a amassar, modelar 
e fatiar o barro, criarão de forma lúdica e sem 
temas pré-determinados, suas próprias peças 
decoradas com desenhos em alto e baixo relevo.  

3 E 4/12. SÁBADO E DOMINGO, 11H ÀS 12H   

Inscrições de 16 a 30/11. Grátis. Vagas limitadas. 

Contêiner Exposição 

visita tátil 
O GATO MALHADO E A ANDORINHA SINHÁ 
Com Cia. Novelo

A visita tátil guiada acontece antes da apresentação 
do espetáculo. O público é convidado a tocar 
no figurino e no cenário, caminhar pelo palco, 
perceber a distância entre os elementos cênicos, 
permitindo melhor compreensão da peça por 
pessoas com deficiência visual e/ou baixa visão.

10 E 11/12. SÁBADO E DOMINGO, 15H ÀS 16H 
Grátis. Praça Central 
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apresentação 
O GATO MALHADO E A ANDORINHA SINHÁ 

Com Cia. Novelo 

O espetáculo é uma fábula de amor proibido entre um 
gato e uma andorinha que vivem no mesmo parque. O 
Gato Malhado é visto por todos os animais como mau, 
exceto pela Andorinha Sinhá, que não tem receio algum 
de sua presença. Mas o amor entre os dois não pode 
acontecer. A atividade será precedida de visita tátil 
guiada ao cenário, figurino e outros elementos de cena. 

Apoio: Prefeitura de São Paulo e Secretaria 
do Verde e do Meio Ambiente.

10 E 11/12. SÁBADO E DOMINGO, 16H ÀS 17H10 
Grátis. Praça Central 
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CARMO

debate

PRÁTICAS ANTICAPACITISTAS 
NA CULTURA E SAÚDE
Com Edinho Santos, Mariana Gomes e Lígia Zamaro

Bate-papo sobre deficiência, modelos de compreensão 
de deficiência e saúde coletiva. Além de abordarmos 
possibilidades culturais no universo surdo como 
a poesia e o slam e o trabalho que o Sesc vem 
realizando com o programa Modos de Acessar. 

5/12. SEGUNDA, 10H ÀS 12H30 
Grátis. Sala de Múltiplo Uso 3, 4º andar
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CENTRO DE PESQUISA E FORMAÇÃO

debate

PARENTALIDADES ATÍPICAS E 
VISIBILIDADE SOCIAL

Com Amabile Marchi e Thiago Ribeiro Apresentação 

e mediação: Adriana Lazarini Sales

Reflexão sobre o acesso aos direitos sociais e a 
construção de  espaços humanos permeáveis à 
alteridade, para que a parentalidade atípica seja 
melhor compreendida e apoiada socialmente. Com 
relatos e experiências pessoais dos convidados.

Amabile Marchi - Professora, especialista em autismo, mãe 
atípica e Coordenadora do Instituto Lagarta Vira Pupa

Thiago Ribeiro : fotógrafo, pesquisador, fundador do Instituto 
InvisibiliDOWN e pai de um menino com síndrome de Down

Apresentação e mediação: Adriana Lazarini Sales - Mãe 
da Hanna (4 anos). É mãe acolhedora independente, 
no Instituto Empathiae e no Projeto Laços do Instituto 
Serendipindade. Designer gráfica no Sesc Vila Mariana. 

8/12. QUINTA, 16H ÀS 17H30

On-line. Youtube Sesc São Paulo
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CINESESC

exibição 
MARTE UM   

Gabriel Martins, Brasil, 2022, 115 min. 

Elenco: Cícero Lucas, Camila Damião, Rejane 
Faria, Carlos Francisco, Russo APR, Ana 
Hilário, Tokinho e Juan Pablo Sorín  

A família Martins vive tranquilamente nas margens de 
uma grande cidade brasileira após a decepcionante 
posse de um presidente extremista de extrema-
direita. Sendo uma família negra de classe média 
baixa, eles sentem a tensão de sua nova realidade. 
Tércia, a mãe, reinterpreta seu mundo depois que um 
encontro inesperado a deixa se perguntando se ela 
é amaldiçoada. Seu marido, Wellington, coloca todas 
as suas esperanças na carreira de seu filho, Deivinho, 
que por pressão e querendo agradar o pai, segue as 
ambições dele, apesar de secretamente aspirar estudar 
astrofísica e colonizar Marte. Enquanto isso, a filha 
mais velha, Eunice, se apaixona por uma jovem de 
espírito livre e questiona se é hora de sair de casa.  

8/12. QUINTA, 20H30 
Grátis
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FLORÊNCIO DE ABREU

curso

ACESSIBILIDADE, AUDIODESCRIÇÃO E 
COMUNICAÇÃO ACESSÍVEL EM REDES 

Com Bell Machado

A audiodescrição (AD) é um recurso de acessibilidade 
comunicacional para pessoas com deficiência visual, 
que atende também a deficiência intelectual, déficit de 
atenção, disléxicos e idosos com baixa acuidade visual. 
Por meio das descrições das imagens em palavras, a 
AD amplia o entendimento e aumenta o repertório 
imagético das pessoas com deficiência visual, além de 
contribuir para o desenvolvimento de novas relações 
simbólicas, tão fundamentais para a fruição das artes. 

Bell Machado - graduada em Filosofia e Mestre em 
Multimeios pela Unicamp, atua como roteirista e 
narradora em projetos de audiodescrição (ao vivo e 
gravada) em cinema, teatro, museu e turismo.

3 E 10/12. SÁBADOS, 9H ÀS 12H 
Inscrições: de 21/11 a 1/12 no portal sescsp.org.br. 
Vagas limitadas. Grátis. 
Ação On-line. Plataforma Zoom
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oficina

ACESSIBILIDADE CULTURAL E ARTÍSTICA 
Com Marina Baffini de Castro 

Discutir e analisar algumas barreiras e como 
podemos promover ações mais inclusivas, a partir 
de projetos e soluções realizados pela equipe da 
Inclua-me em instituições de educação e cultura 
com o objetivo de viabilizar a participação e 
integração de todos os visitantes, de acordo 
com as potencialidades de cada um. 

Marina Baffini de Castro - artista plástica, arte 
educadora, pedagoga, pós-graduada em arte 
terapia e especialista em acessibilidade cultural 

8/12. QUINTA, 19H ÀS 21H 
Inscrições em sescsp.org.br de 28/11 a 8/12. Grátis
Ação On-line. Plataforma Zoom

exibição

SÉTIMA ARTE - O QUE É UMA DIFERENÇA? 

O que é normal? O que é uma diferença? O projeto 
traz no mês de dezembro, curtas que convidam à 
reflexão sobre as diversidades e o protagonismo 
das pessoas com deficiência. Serão exibidos: Marina 
não vai à praia, de Cássio Pereira dos Santos, Eu não 
quero voltar sozinho, de Daniel Ribeiro, e O que é 
normal?, de Verônica Gabriel e Matheus Machado.  

8/12. QUINTA, 18H30 ÀS 19H40 
Grátis. Pátio São Bento 
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INTERLAGOS

contação de histórias

AVESSO DO AVESSO 
Com Cia A Hora da História 

Um sapinho surdo que vence um desafio exatamente 
e somente por ser como é; um emocionante 
primeiro encontro de uma netinha com seu avô 
cego; um camaleão que não era aceito em seu 
jardim pois preferia usar rosa. Estas e outras 
histórias fazem parte desta apresentação que 
mostra que muitas vezes, o contato com o diferente 
nos faz ampliar nossas percepções, nos tornando 
seres humanos mais generosos, conscientes e 
felizes. Afinal de contas, compreender o outro, 
leva à tolerância, que leva ao respeito. 

10/12. SÁBADO, 14H ÀS 15H 
Grátis. Hall de Exposições
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DARWIN, O ORIGINAL

A exposição apresenta, por meio de peças 
audiovisuais, maquetes e obras interativas a vida, 
as teorias e o legado da revolucionária produção 
científica de Charles Darwin (1809-1882), famoso 
naturalista, biólogo e geólogo inglês, conhecido 
mundialmente por suas contribuições ao 
conhecimento da origem e evolução das espécies 
na Terra. A mostra marca um novo capítulo da 
parceria entre o Sesc São Paulo e a instituição 
francesa Universcience, que concebeu e montou 
a exposição em seu formato original juntamente 
ao Museu de História Natural da França. 

ATÉ 11/12/2022

QUARTA A DOMINGO E 

FERIADOS, 10H ÀS 16H30

Hall de Exposições 

Serviços de acessibilidade

Exposição acessível

Equipe educativa disponível ao atendimento 
de pessoas com deficiência
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IPIRANGA

teatro

O IDIOTA  
Com Marcos Abranches 

Um corpo e a sua incontrolável vocação à ruína. 
Inspirado na obra homônima de Fiódor Dostoiévski, 
o espetáculo apresenta através da dança um paralelo 
contemporâneo das questões apresentadas pelo 
escritor russo que viveu no século XIX. Marcos 
Abranches personifica um cidadão perturbado por 
todo o caos político e social do seu país, aparentando 
incoerência e repetindo contextos absurdos.

8/12. QUINTA, 20H ÀS 21H
Retirada de ingressos com uma hora de 
antecedência na bilheteria. Teatro
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OUTROS NAVIOS: FOTOGRAFIAS 
DE EUSTÁQUIO NEVES

Com curadoria de Eder Chiodetto, a 
exposição propicia uma retrospectiva dos 
quase quarenta anos da trajetória artística 
do fotógrafo mineiro Eustáquio Neves.

Químico de formação, Eustáquio leva sua obra 
ao campo ampliado da fotografia expandida; 
dialoga com outros campos das artes visuais e 
do saber sob outras perspectivas de processos 
e procedimentos. A manipulação das imagens 
via processos químicos é uma das características 
pontuais no seu trabalho. As imagens criadas 
por Eustáquio vão além do instante fixado – 
condensam, atravessam e nos permitem embarcar 
num navio da história brasileira, marcada pela 
escravidão e pelo racismo estrutural, mas 
também pelos afetos e pelas resistências.

ATÉ 26/2/2023

TERÇA A SEXTA, 9H ÀS 21H30  

SÁBADOS, 10H ÀS 21H30 

DOMINGOS E FERIADOS, 10H ÀS 18H30

Diversos espaços da unidade 

Serviços de acessibilidade

Exposição acessível

Aro magnético, Audioguia.
Equipe educativa disponível ao atendimento 
de pessoas com deficiência



21

ITAQUERA

debate 
BATE-PAPO: ACESSIBILIDADES 
EM ÁREAS VERDES  
Com Ana Paula Portes, Yone Moreno Inclusão 
Radial, Carla Chierosa e Tatiane CEFAI

Uma conversa sobre acessibilidade educativas 
em áreas verdes, uso do trilhas parques e outros 
ambientes naturais para pessoas com deficiência. 

Ana Paula Portes - pedagoga especialista em 
acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência

Tatiane - técnica do CEFAI (Centro de 
Formação e Atendimento a Inclusão)

Carla Chierosa - estudante de jornalismo, tem deficiência 
visual há 11 anos, usuária de cão guia há 8 anos 

Yone Moreno - historiadora, trabalha na área gestão 
de projetos de impacto social para pessoas com 
deficiência e membro na Ong Inclusão Radical. 

3/12. SÁBADO, 13H ÀS 14H30 
Grátis.
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visita mediada

TRILHA DA SAMAMBAIAÇU COM 
ACESSIBILIDADE EM MOBILIDADE REDUZIDA
Com a Ong Inclusão Radical 

Trilha com acessibilidade física para pessoas com 
e sem mobilidade reduzida realizarem juntas.

10/12. SÁBADO, 11H ÀS 12H30, 

13H ÀS 14H30 E 15H ÀS 16H30 
Grátis. Ponto de encontro: Jardim de Inverno

TRILHA DA SAMAMBAIAÇU 

Uma conversa sobre acessibilidade educativa em 
áreas verdes, uso de trilhas dos parques e outros 
ambientes naturais para pessoas com deficiência.

3/12. SÁBADO, 13H ÀS 14H30 
Grátis. Palco da Orquestra

 

visita mediada 
TRILHA
Com Ana Paula Portes

Trilha com acessibilidade acompanhada de 
tradução em Libras para o público surdo. 
3/12. SÁBADO, 10H30 ÀS 12H30 E 15H ÀS 17H 
Grátis. Entrega de senhas na Central de Atendimento 
com 30 minutos de antecedência
Ponto de encontro: Jardim de Inverno
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apresentação

OBSTÁCULOS 

Tornar possível aquilo que poderia ser impossível, 
subvertendo a lógica das coisas, é o espírito do 
circo e deste espetáculo. Em cena, artistas com e 
sem deficiência apresentam números com humor, 
técnica, virtuose e poesia. Essa integração faz com 
que cada artista utilize o máximo de seu talento 
e se supere continuamente, rompendo com todos 
os preconceitos. O roteiro e a direção são de Caco 
Mattos, ator, diretor, palhaço e pesquisador de circo. 

4/12. DOMINGO, 15H ÀS 16H 
Grátis. Praça de Eventos
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DESVAIRAR 22

Com curadoria de Marta Mestre, Veronica 
Stigger e Eduardo Sterzi,  a exposição parte 
da Semana de Arte Moderna de 22 para 
rememorar alguns dos acontecimentos que 
marcaram aquele ano, como o centenário 
da Declaração da Independência do Brasil, a 
Exposição Internacional do Centenário, a primeira 
transmissão de rádio no país e a descoberta 
da tumba de Tutancâmon. Transitando entre 
fatos e imaginação, Desvairar 22 se propõe a 
explorar caminhos ainda não percorridos.

ATÉ 15/1/2023

TERÇA A SÁBADO, 10H30 ÀS 21H 

DOMINGOS E FERIADOS, 10H30 ÀS 18H

Espaço Expositivo (2º andar) 

Serviços de acessibilidade

Exposição acessível

Equipe educativa disponível ao atendimento 
de pessoas com deficiência

PINHEIROS
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POMPEIA

oficina 
ATIVIDADES SENSORIAIS 
Com Itaicy Pires

A oficina apresenta um circuito de materiais 
sensoriais para proporcionar às crianças com 
deficiências múltiplos estímulos e sensações. 
Essa experiência, além de oferecer um momento 
lúdico, estimula o desenvolvimento de todas as 
crianças, pois trabalha a integração sensorial.

Itaicy Pires - artista plástica, pedagoga e trabalha com arte-
educação. É também uma mãe atípica e criou o projeto 
Inclusão Criativa, há 8 anos, para promover a inclusão 
através da arte e de soluções criativas para o aprendizado. 

4/12. DOMINGO, 11H ÀS 12H 
Grátis. Retirada de senha 30 minutos 
antes da atividade. 20 vagas
Espaço de Brincar - Deck

vivência

ATELIÊ DE LUZ E SNOEZELEN  

Com Itaicy Pires

O uso de luminosos estimula a atenção, concentração, 
percepção visual, criatividade, curiosidade e 
experimentação da criança. O Snoezelen é uma 
experiência multissensorial e tem sido muito 
usado em diversos lugares na Europa para 
acolher a pessoa com deficiência em ambientes 
públicos, escolas, hospitais, clínicas e outros.

7 E 8/12. QUARTA E QUINTA, 15H ÀS 16H 
10 vagas. Grátis. Retirada de senha 30 minutos antes da atividade
Espaço de Brincar - Área de Convivência  
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FLÁVIO DE CARVALHO EXPERIMENTAL

Flávio de Carvalho foi um dos artistas mais 
complexos da vanguarda brasileira do século 
XX. Se fosse preciso escolher uma palavra 
para descrevê-lo, multifacetado talvez daria 
conta. Ele pintou, escreveu, dirigiu, desenhou 
e performou, em uma época em que o 
conceito de performance ainda nem existia. 

A mostra Flávio de Carvalho Experimental 
investiga o caráter experimental e múltiplo da 
obra do artista e suas reverberações no presente. 
Tem curadoria de Kiki Mazzucchelli, curadoria 
adjunta de Pollyanna Quintella e apresenta 
o trabalho de 12 artistas contemporâneos.

ATÉ 23/1/2023

TERÇAS A SEXTAS, 10H ÀS 21H 

SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, 10H ÀS 18H

Galpão 

Serviços de acessibilidade

Exposição acessível

Equipe educativa disponível ao atendimento 
de pessoas com deficiência
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RIOS DESCOBERTOS – DOS JERIVÁS AOS PINHEIROS 

A exposição instiga o resgate da memória afetiva 
pelo Rio Pinheiros por meio de sua história, 
seus afluentes, sua importância no processo de 
urbanização de São Paulo e, principalmente, 
sua relevância na vida do paulistano.  

O percurso expositivo apresenta instalações 
audiovisuais que provocam a reflexão 
sobre os aspectos socioambientais que 
envolvem este importante corpo d’água.  

A abordagem artística propõe uma experiência 
sensorial e lúdica como ferramenta pedagógica, 
uma experiência imersiva, que busca dialogar com 
diferentes públicos de maneira direta e acessível. 

ATÉ 18/12/2022

TERÇA A SEXTA, 10H ÀS 21H 

SÁBADO, DOMINGO E FERIADOS, 11H ÀS 18H

Espaço das Artes 

Serviços de acessibilidade

Exposição acessível

Equipe educativa disponível ao atendimento 
de pessoas com deficiência

SANTO AMARO
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SÃO CAETANO

VISITA GUIADA AO SESC SÃO CAETANO 

Voltada à famílias de pessoas com deficiências, 
a atividade será conduzida por uma equipe 
multidisciplinar da unidade, contemplando 
informações sobre seus espaços e serviços 
oferecidos. Ao final, será proposta uma roda de 
conversa para troca de impressões, percepções, 
críticas e contribuições sobre a visita. Ação 
realizada em parceria com a SEEDEF, Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade 
Reduzida do município de São Caetano do Sul.   

8/12. QUINTA, 17H ÀS 21H 
Grátis
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VILA MARIANA

apresentação

SLAM DE SURDES
Com Coletivo Slam de Surdes, poetas e ativistas dos 
movimentos: preto/negro, feminista e LGBTQIA+

O Slam de Surdes é uma batalha aberta para todas as 
pessoas surdas e ouvintes fluentes em Libras. É uma 
competição e prevalece as mesmas regras de outros 
Slams, a poesia deve ser autoral e ter duração máxima 
de 3 minutos e não pode usar figurino ou adereço. São 
5 jurades surdes e ouvintes que dão notas de 0 a 10.

3/12. SÁBADO, 14H ÀS 16H 
Grátis. Retirada de ingressos 1 hora antes  
Sala Corpo & Artes  
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ARARAQUARA

teatro

COMO NASCE A CHUVA
Com Cia Polichinelo

Teatro Infantil que conta as aventuras do 
indiozinho LUA que já nasceu sabendo que era 
importante. Porém, até ficar adulto não conhecia 
sua responsabilidade perante a vida. Então um dia 
ficou pensando sobre a chuva que caia: de onde 
ela vinha? Tomado por uma enorme curiosidade, 
Lua vai ao encontro dessa resposta se aventurando 
pelo mundo até encontrar o Deus da Chuva, que 
dá ao indiozinho uma tarefa muito difícil: criar três 
perguntas impossíveis de serem respondidas por um 
Deus. Se ele conseguir, não só saberá como nasce 
a chuva como ganhará o dom de fazer chover! 

3/12. SÁBADO, 16H ÀS 17H 
Ingressos - R$25,00 / R$12,50 / R$7,50
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oficina

FORMAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 
ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

Formação para funcionários do Sesc Araraquara 
sobre Pessoas com Deficiências, abordando questões 
como: conceitos, terminologias e indicativos de 
como atender Pessoas com Deficiências. Ainda, 
os presentes participarão de vivência prática 
visando incorporar os conceitos apresentados.

7 E 8/12, QUARTA E QUINTA, 15H30 ÀS 17H 

E 20H ÀS 21H30
Espaço de Tecnologias e Artes

 

visita mediada

VISITA DE INSTITUIÇÕES
Com a PARADV e instituto de Cegos Santa Luzia.

Ação transversal que envolve os setores esportivo e 
cultural que possibilita visita de pessoas cegas das 
Instituições PARADEV e Instituto de Cegos Santa 
Luzia para participação em atividades na unidade: 
utilização e intervenções no parque aquático, visita 
e participação em oficina na exposição Ausente 
Manifesto (com audiodescrição) e vivência de 
filme com audiodescrição (infantil e adultos).                                              

11/12. DOMINGO, 10H ÀS 18H 
Grátis
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teatro

CAMPEONATO DE PESCARIA, O SUMIÇO DA 
COROA E O MISTÉRIO DO BOI MAMÃO
Curtas metragens Nacionais da Produtora 
Luiza da Luz Lins (Florianópolis) conta com 
o recurso de acessibilidade (Audiodescrição), 
permitindo a participação de pessoas cegas. 

Campeonato de pescaria apresenta uma aventura que 
acontece no litoral catarinense, quando a comunidade 
organiza um campeonato durante as férias para as 
crianças se divertirem. Muita magia em um filme que 
resgata a emoção da pesca para os pequenos. 
O Sumiço da Coroa mistura realidade com ficção, 
unindo a cultura brasileira e aventura.   
O Mistério do Boi Mamão é inspirado no folclore do Boi 
de Mamão, uma brincadeira popular que acontece no 
litoral catarinense e conta a história do menino Deni, 
que vive uma grande aventura ao tentar descobrir o 
sumiço do boneco do Boi de Mamão. 
As pessoas que desejarem podem vivenciar a 
experiência de participar da exibição, utilizando uma 
venda para os olhos (que será fornecida no local).

11/12. DOMINGO, 15H ÀS 16H 
Grátis. Retirada de ingressos com 1h de antecedência
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exibição 
MOSTRA INTERNACIONAL DE 
CINEMA - NAYOLA
Dir: José Miguel Ribeiro | Animação | Portugal, 
Bélgica, França, Holanda | 2022 | 14 anos | 83 min.

Angola. Três gerações de mulheres são afetadas pela 
guerra civil: a avó Lelena, a filha Nayola e a neta Yara. Um 
segredo doloroso, uma busca imprudente, uma música de 
combate. Um amor suspenso e uma jornada de iniciação. 
As pessoas que desejarem, podem vivenciar a 
experiência de participar da exibição, utilizando uma 
venda para os olhos (que será fornecida na hora).

11/12. DOMINGO, 16H ÀS 17H23  
Teatro. Ingressos - R$24,00 / R$12,00 / R$7,00
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ENTREMEADAS

A exposição “EntreMeadas” traz obras de 
artesãs de diversas cidades do Estado de São 
Paulo. Idealizada pelo Sesc São Paulo, com 
curadoria da crítica e historiadora do design 
Adélia Borges, teve sua estreia no Sesc Vila 
Mariana em 2019 e, em 2022, foi exposta no 
Sesc Guarulhos. Curadoria Adélia Borges.

A mostra, que chega ao Sesc Bauru, dá destaque 
ao artesanato brasileiro feito por mulheres 
e valoriza o patrimônio cultural ao reunir o 
trabalho de artesãs e coletivos de diversas 
cidades paulistas, para as quais o artesanato 
é um meio de expressão, de afirmação 
de identidade e de geração de renda.

ATÉ 26/3.  

TERÇA A SEXTA 13H ÀS 21H30 

SÁBADO E DOMINGO, 10H ÀS 18H30 

Diversos espaços da unidade

Agendamento com possibilidade de visita 
individual ou coletiva e intérprete de Libras: 
agendamento.bauru@sescsp.org.br

Serviços de acessibilidade

Exposição acessível

Equipe educativa disponível ao atendimento 
de pessoas com deficiência

BAURU
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BERTIOGA

vivência

ONDA BGF - PRAIA ACESSÍVEL

Com Onda BGF Radical & Social

Com o objetivo de promover o esporte adaptado, 
a liberdade e a reabilitação espontânea às pessoas 
com deficiência em meio a natureza, os participantes 
poderão desfrutar de um dia na praia com muito surf e 
banho de mar assistido em cadeiras anfíbias, caiaques 
e catamarãs adaptados. Para encerrar o evento, 
apresentaremos o show da banda Macaco Prego. A 
atividade conta com canoas, caiaques e catamarãs 
adaptados, além de voluntários treinados para atender 
pessoas com deficiência intelectual e pessoas surdas. 

3/12. SÁBADO, 10H ÀS 16H 
Grátis. Praia da Enseada em Bertioga em frente  

ao Forte São João 
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apresentação 
IN VITRO ENTRE O ESPAÇO-
TEMPO... UMA DANÇA 
Com Cia da Intenção ao Gesto

O espetáculo traz a temática poética do gesto aliado 
as técnicas do Butoh em conjunto com a beleza 
dos movimentos empregados pelo Tai Chi Chuan.

O Projeto In Vitro tem como característica o ato 
performático de intervenção em espaços públicos, 
utilizando como elemento a própria disposição 
natural e espacial que os territórios porventura 
possam possibilitar. Sem contar nas estruturas 
dramatúrgicas potentes de criação, emanando uma 
dança poética e manifesta sob a égide do presente. 

Cia da Intenção ao Gesto - formada por pessoas com 
deficiência da APAE Bertioga, que há 19 anos realiza diversas 
ações culturais, orientada pelo coreógrafo e professor 
Thiago Lins é ator, bailarino, formado em Arte Dramática, 
Estudante de História e Pesquisador das Artes do Corpo.

10/12. SÁBADO, 15H30 ÀS 16H 
Grátis. Reserva Natural Sesc Bertioga 
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BIRIGUI

oficina

DAWNDO UM SHOW NA COZINHA 
Com Daniele Hara 

É na cozinha que simples ingredientes ganham 
forma e sabor, transformando-se em comidas que 
alimentam o corpo e a imaginação. Visa acessibilizar 
o preparo de pratos nutritivos, desenvolver a 
criatividade, o trabalho em equipe e a autonomia 
para escolhas cada vez mais saudáveis.

3/12. SÁBADO, 14H ÀS 16H 
Retirada de senha com 30 minutos de antecedência
Grátis. Sala Múltiplo Uso 4 

roda de conversa

ENCONTRO DIVERSO
Com Sheyla Dutra

Esse momento visa o acolhimento e empoderamento 
familiar, compartilhamento de experiências e dicas de 
acessibilidade, uma nova perspectiva com relação à 
confiança e à geração de oportunidades, equiparação 
de direitos e caminhos para a inclusão de fato. 

Sheyla Dutra - fundadora e coordenadora do 
projeto FADA (Família diversidade e amigos), 
palestrante e consultora em inclusão. 

3/12. SÁBADO, 14H ÀS 16H 
Grátis. Sala Múltiplo Uso 1 e 2 
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oficina

XILOGRAVURA PARA PÚBLICO CEGO

Com o objetivo de desenvolver atividades de 
criação e produção de estampas e promover 
o encontro de alunos cegos, instigando-os à 
produção artística de forma descontraída e 
lúdica, esta oficina foi especialmente concebida e 
dirigida as pessoas cegas ou com baixa visão, que 
tenham interesse no estudo da arte e da técnica 
da xilografia, seus materiais e ferramentas.

3 E 4/12. SÁBADO E DOMINGO, 14H ÀS 17H 
Grátis 
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OCUPAÇÃO XILOGRÁFICA

A exposição apresenta 63 obras de 11 jovens 
artistas que trabalham variadas técnicas de 
gravura em madeira, as quais possibilitam 
a reprodução da imagem em papéis ou 
outros materiais. Essa técnica, chamada 
de xilogravura, é apresentada aqui de 
diversas formas, com pesquisas de cor, de 
formatos e tridimensionalidades variadas.

As produções em xilogravura do público também 
participarão de breves exposições temporárias 
ao longo da ocupação, organizadas pela equipe 
educativa com orientação da curadora.

ATÉ 29/1/2023

TERÇA A SEXTA, 13H30 ÀS 21H30

SÁBADO E DOMINGO, 10H ÀS 18H 

Diversos espaços da unidade

Agendamento de visitas mediadas para grupos: 
agendamento.birigui@sescsp.org.br 
ou pelo telefone (18) 3649-4732.

Serviços de acessibilidade

Exposição acessível

Equipe educativa disponível ao atendimento 
de pessoas com deficiência
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CAMPINAS

contação de histórias

HISTÓRIAS PARA VER E OUVIR 
- O ESPELHO MÁGICO

Com Amarilis Reto e Mirela Estelles

Durante a narrativa, o público é convidado a 
interagir com a história, ajudando a desvendar 
um segredo guardado por um espelho mágico 
que pertence a uma bela princesa.

Após a história, os participantes haverá oficina 
de poesias, onde aprendem diversos sinais 
e exploram a visualidade da língua brasileira 
de sinais por meio de um mini sarau. 

Amarilis Reto - professora de surdos e contadora de histórias.

Mirela Estelles - educadora e contadora de histórias.

3/12. SÁBADO, 14H ÀS 15H 
Grátis. Jardim do Galpão
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teatro

OI, EU ESTOU AQUI
Com Tathi Piancastelli

Obra que recorre de aspectos autobiográficos para 
explorar a jornada de uma mulher com síndrome 
de down em busca de sua independência e 
autonomia. Dividido em três partes, a atriz se funde 
com a própria personagem. O espetáculo imagina 
cronologicamente o futuro desta mulher de 35 
anos rumo ao seu empoderamento. Ao final, haverá 
um bate-papo com a atriz e o diretor da peça. 

Tathi Piancastelli - atriz, escritora, ativista, 
palestrante comparticipação na ONU e ganhadora 
de prêmios e reconhecimento internacionais.

9/12. SEXTA, 20H ÀS 21H 
Grátis. Retirada de ingressos na Loja Sesc, 2 horas antes. 

contação de histórias

A LENDA DAS AREIAS
Com Mirela Estelles e Amarílis Reto

As duas línguas oficiais do Brasil – português e libras 
– se fundem na narração do conto de tradição oral 
“A lenda das areias”, que fala sobre a travessia de 
um rio até chegar ao mar. É proposto um jogo em 
que os participantes são convidados a vivenciar a 
língua de sinais por meio de quadrinhas e haicais 
sinalizados e desafiados a traduzi-los, explorando a 
gramática e a estrutura da Libras. Ao final, participam 
de uma roda de versos, cantada e sinalizada. 

10/12. SÁBADO, 14H ÀS 15H 
Grátis. Jardim do Galpão
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JUNDIAÍ

roda de conversa

A PESSOA COM DEFICIÊNCIA: 
CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL, TECNOLOGIA, 
ACESSIBILIDADE E RESPEITO
Com Beto Pereira

Uma conversa aberta e direta sobre respeito à 
diversidade humana, pessoa com deficiência, 
tecnologia, inclusão e acessibilidade e 
as relações entre seres humanos. 

Acompanhado de seu cão-guia Terry, o sociólogo e 
jornalista Beto Pereira, pessoa cega com trabalhos 
reconhecidos em todo o Brasil e exterior, falará sobre 
a importância de assumirmos, em nosso dia a dia, a 
responsabilidade de construirmos juntos um mundo 
mais acolhedor, justo, acessível e inclusivo para todas 
as pessoas independentemente de suas características. 

9/12. SEXTA, 15H30 ÀS 17H 
Grátis. Espaço de Tecnologia e Arte
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PIRACICABA

contação de histórias

ÁRVORE DA GENEROSIDADE
Com a Cia. Clara Rosa

Livremente inspirada no livro “A árvore generosa”, de 
Shel Silverstein, traz a relação de um menino com uma 
árvore.  Todos os dias ele vai até ela para se pendurar 
em seus galhos, comer suas frutas e descansar sob 
sua sombra. Porém, com tempo, ele cresce e começa 
a desejar mais do que a simples companhia. 

11/12. DOMINGO, 10H30 ÀS 11H 
Comedoria. Grátis 

roda de conversa 
GRANDES PAPOS PARA PEQUENOS 
Com Cesira Elisa de Favari e Ediléia Pereira dos Santo

Desde quando estamos preparados para pensar 
e debater temas que podem ser considerados 
difíceis, necessários, atuais e ao mesmo tempo 
desafiadores? A partir de contações de histórias 
inspiradas em livros, o projeto propõe encontros 
nos quais há espaço para a fala, escuta e diálogo 
entre e com crianças. Vamos soltar o verbo e 
assumir que pensar é um desafio para todos. 

Cesira Elisa de Favari e Ediléia Pereira dos 
Santos - educadoras e pesquisadoras. 

11/12. DOMINGO, 11H ÀS 12H
5 anos. Grátis. Comedoria
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exibição

PROMOVENDO INCLUSÃO, 
PARTILHANDO AÇÕES 

Ao longo da história o conceito social de “deficiência” 
passou por importantes mudanças, incluindo 
seu significado na legislação brasileira. Essas 
alterações, em comunhão com movimentos sociais, 
promoveram mudanças na forma de tratar e viver 
com as deficiências impactando na convivência 
familiar e social, no campo do trabalho e da 
escola, nas abordagens terapêuticas e jurídicas. 

A série “Promovendo Inclusão, Partilhando Ações” 
mostra em 4 vídeos, publicados ao longo de 
dezembro e janeiro, diferentes abordagens que 
podem fortalecem a sociedade para a inclusão e 
protagonismo das pessoas com deficiência. 

Produção em parceria com Espaço 
Pipa - Síndrome de Down.
1 - O Capacitismo 
Por meio de um mosaico de depoimentos 
desmistificamos alguns preconceitos sobre as pessoas 
com deficiências e a importância de todos nós 
refletirmos sobre o capacitismo. 
 
2 - É brincando que se aprende! 
O brincar, na escola ou em casa, é um momento 
de constante aprendizado para todas as crianças. 
Como compreender a brincadeira das crianças com 
deficiência enquanto rotina e direito, e a sua relação 
com os espaços públicos. 
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3 - O modelo social 
Como a visão de hoje sobre a pessoa com deficiência e 
sua integração na sociedade fortalece e cria estruturas 
para uma sociedade mais inclusiva e indivíduos mais 
autônomos. 
 
4 - Emprego Apoiado para pessoas com deficiência e 
AEE nas escolas 
A legislação brasileira garante o direito a escola 
e ao emprego a todas as pessoas. Nesse vídeo, 
acompanhamos a rotina de dois jovens com 
deficiências em seus espaços de trabalho e escola,  
que compartilham conosco seus desafios e conquistas.

DE 9 E 23/12, SEXTA, ÀS 17H 
Grátis. Ação On-line.
Youtube Sesc Piracicaba 
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oficina

EXPERIMENTASONS - NEURORÍTMICA

Com Gus Conde, baterista e educador

A fim de contribuir com a autonomia físico-social 
dos idosos, a proposta une elementos da música 
e ritmo, objetos cotidianos ou de fácil acesso 
como baquetas e bexigas, a estímulos visuais, em 
atividades lúdicas que desenvolvem a consciência 
corporal, capacidades físicas e faculdades cognitivas. 
Atividades exclusivas para maiores de 60 anos.

6/12. TERÇA, 14H ÀS 16H 
A partir de 60 anos. Grátis. Teatro

 

oficina

EXPERIMENTASONS - FOLIA 
DE TODOS OS CANTOS 
Com Maicon Araki

No runtuntum dos tambores, nas palmas da catira, 
nos sorrisos estampados, de forma inclusiva, 
interativa e divertida, a atividade relaciona música, 
movimento corporal, instrumentos de percussão, 
modas e prosas. É uma vivência coletiva com 
alongamentos e jogos de aprendizado sobre 
as manifestações culturais brasileiras. 

Maicon Araki - músico e educador. 

7/12. TERÇA, 14H ÀS 16H 
A partir de 60 anos. Grátis. Teatro
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REGISTRO

apresentação 
VIDA DE CIRCO
Com Cia Circo Dança

Espetáculo que une as 3 grandes artes: o circo, a dança 
e o teatro, 9 artistas em cena com e sem deficiência 
que atuam juntos há 13 anos. Com uma linguagem 
poética e contemporânea, os artistas circenses e 
bailarinos contam a história da cigana Laura e sua 
trupe que vivem em uma lona de circo. Laura conta 
o cotidiano do circo como lavar roupa, as viagens, os 
imprevistos, através de números de acrobacias de solo 
e aéreos no trapézio, lira e tecido, esquetes de clown, 
coreografias de dança contemporânea e dança de salão. 

8/12. QUINTA, 19H ÀS 20H 

9/12. SEXTA, 15H ÀS 16H 
Grátis. Área de Convivência 

oficina 
DANÇA PARA TODOS 
Com Cia Circo Dança

Realizada logo após o espetáculo “Vida de Circo”.  
Dois artistas convidam a plateia a participarem 
desta pequena vivência em que ensinam partes de 
uma das coreografias do espetáculo, utilizando da 
linguagem de sinais em forma de movimento.  

8/12. QUINTA, 20H ÀS 20H30

9/12. SEXTA, 16H ÀS 16H30 
Grátis. Área de Convivência
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RIBEIRÃO PRETO 

vivência 
UMA TARDE NO SESC 

Crianças e jovens com Síndrome de Down 
junto com seus familiares serão recebidos por 
educadores, para conhecer o Sesc Ribeirão Preto 
e experimentar vivências artísticas e educativas. O 
objetivo é mostrar a importância da convivência 
em um espaço democrático, acolhedor, seguro 
e acessível. Atividade voltada para instituições 
parceiras e previamente agendadas. 

6/12. TERÇA, 14H30 ÀS 16H 
Crianças de 0 a 6 anos.

vivência 
MEDIAÇÃO DE LEITURA NA BIBLIOTECA 
E A ARGILA QUE SE TRANSFORMA 
Com a educadora Sueli Alfé

Uma vivência livre e criativa tendo a argila e 
diferentes materiais como, pedrinhas, miçangas, 
conchinhas, folhas e gravetos como estímulo a 
autoexpressão, oferecendo oportunidades para 
exploração sensorial e momentos de descobertas.  

8/12. QUINTA, 14H30 ÀS 16H 
Para crianças de 7 a 12 anos.
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vivência  
MEDIAÇÃO DE LEITURA NA BIBLIOTECA E 
VISITA A INSTALAÇÃO ZERO HIDROGRÁFICO 

A dupla brasileira Gisela Motta & Leandro Lima 
criou a instalação Zero Hidrográfico, composta 
por uma teia de lâmpadas azuis fluorescentes, 
reproduzindo o estado de leveza provocado 
pela alusão ao movimento do oceano. 

oficina  
A ARGILA QUE SE TRANSFORMA 
Com a educadora Sueli Alfé

Uma vivência livre e criativa tendo a argila e 
diferentes materiais como, pedrinhas, miçangas, 
conchinhas, folhas e gravetos como estímulo a 
autoexpressão, oferecendo oportunidades para 
exploração sensorial e momentos de descobertas.  

9/12. SEXTA, 14H30 ÀS 17H 
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vsita mediada 
VISITA A INSTALAÇÃO ZERO HIDROGRÁFICO 

A dupla brasileira Gisela Motta & Leandro Lima 
criou a instalação Zero Hidrográfico, composta 
por uma teia de lâmpadas azuis fluorescentes, 
reproduzindo o estado de leveza provocado 
pela alusão ao movimento do oceano. 

CRIAÇÃO DE CARTÕES POP UP 
Com o educador Marcelo Kojima

Criação de cartões Pop-Up, técnica utilizada para 
criar elementos tridimensionais nos cartões. Um 
cartão pop-up é um cartão com imagens que 
parecem saltar das páginas quando abrimos. Muito 
parecido com uma dobradura feita com o maior 
cuidado exige um trabalho de arquitetura de papel. 
Grátis. Biblioteca 
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RIO PRETO

apresentação esportiva 
WCMX, PARA-SKATE E BASQUETE 
3X3 SOBRE RODAS!
Com a equipe Jumper Instituto 

WCMX é uma modalidade de manobras radicais em 
cadeira de rodas, que juntamente com o para-skate e 
o basquete 3x3 em cadeira, formarão um evento de 
muito movimento, com apresentação dos atletas e 
vivência para quem quiser se arriscar e radicalizar! 

3 E 4/12. SÁBADO E DOMINGO, 14H ÀS 18H 
Grátis. Quadra Externa 1

apresentação 
BIRITA PROCURA-SE
Com o grupo A Casa das Lagartixas 

Birita é uma palhaça (d)eficiente que para (sobre)viver 
e pagar as contas, parte em busca de um emprego 
e desafia (seus) limites para exercer alguma função 
importante em sociedade. Assim como qualquer 
mortal, tem uma sonhada meta, mas será que ela está 
preparada para lidar com as frustrações que encontrara 
em seu caminho? 
Birita tem limitações reais, ou impostas pela sociedade? 

4/12. DOMINGO, 16H ÀS 17H 
Grátis. Retirada de ingressos 1 hora antes 
Teatro
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apresentação esportiva

PARA-POWERLIFTING
Com Leticia Lucas 

A para-atleta realizará apresentação e proporcionará 
oportunidade de vivência em levantamento de 
peso. O Para Powerlifting é modalidade das 
Paralímpíadas e demonstra toda a força dos 
atletas ao levantar verdadeiros pesos pesados!

9/12. SEXTA, 19H ÀS 21H 
Grátis. Sala de Expressão Corporal 2  

apresentação esportiva

FUTEBOL DE AMPUTADOS
Com a equipe Corinthians Mogi 

A equipe de futebol para amputados, Corinthians 
Mogi, liderada pelo craque Rogerinho, desafiará 
os boleiros presentes a uma partida e ainda 
contarão um pouco de suas histórias de vida! 

10 E 11/12. SÁBADO E DOMINGO, 14H ÀS 17H 
Grátis. Ginasio de Esportes 1 
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MINHA MÃE É UMA SEREIA
Com Letícia Lucas Ferreira

Você já viu uma sereia de verdade? Sim, elas existem, 
mas são bem diferentes do que costumamos imaginar! 
Será que suas caudas são todas iguais? Será que as 
sereias vivem só no mar? Com elas, você vai ver que 
a chegada de um filho faz nascer o amor e todas as 
habilidades de uma mãe, sereia ou não! 
Letícia, escritora e mãe, mediará a leitura 
de seu livro “Minha Mãe é uma Sereia” e 
conversará com todas e todos os presentes. 

Letícia Lucas Ferreira - paratleta e escritora.

10/12. SÁBADO, 16H ÀS 17H 
Grátis. Biblioteca
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SÃO CARLOS

teatro

CUIDADO FRÁGIL
Com Priscila Jácomo

Uma professora dá aula para ovos. Ela quer aproveitar 
que estes ainda estão no ponto de partida e prepará-
los para o que está por vir. Aulas sobre a vida, o 
amor e as relações são algumas das disciplinas. 
O novo choca, mas ovos que vem ao mundo mais 
preparados certamente ficarão menos mexidos. 

Priscila Jácomo - palhaça, atriz e dramaturga 
e mestranda em Humanidades, Direitos e 
Outras Legitimidades pela FFLCH-USP. 

7/12. QUARTA, 20H ÀS 21H 
Ingresso - R$30,00 / R$15,00 / R$9,00. Teatro

  

exibição

SOCCER BOYS

O filme discute questões importantes relacionadas 
à homossexualidade no futebol e a homofobia na 
sociedade atual. André e Douglas, dois jogadores 
do primeiro time de futebol gay do Rio de Janeiro, 
expõem as mudanças em suas vidas a partir do 
momento em que ingressaram no time e refletem 
sobre a forma como isso afeta o contexto mais 
amplo da discriminação sexual no Brasil. Direção: 
Carlos Guilherme Vogel Documentário. 14 minutos. 

8/12. QUINTA, 18H ÀS 18H15 E 18H30 ÀS 18H45 
Grátis. Área de convivência externa
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

contação de histórias

TERRA DE QUANTOS POVOS?
Com Anne Magalhães e Bruno Ramos

Refletir sobre as diversas línguas e culturas do Brasil, 
dar valor e propor reflexões sobre a diversidade dos 
nossos povos e as possibilidades de comunicação 
e expressão. A tradução oral para o português é 
abordada pela perspectiva da audiodescrição poética, 
de maneira que se torne interessante também para o 
público cego e de baixa visão. Estimular o público a 
perceber a língua de sinais, a audiodescrição e outros 
recursos da acessibilidade que surgem no caminho da 
atividade para mediar as interações.  
Anne Magalhães e Bruno Ramos, educador/a, 
artista e produtor/a cultural - ambos profundos 
pesquisadores da acessibilidade

10/12. SÁBADO, 17H ÀS 18H30 
Grátis. Sala de Leitura
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SOROCABA

exibição

PÍLULAS DE ACESSIBILIDADE - PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Com APAE Sorocaba

Nessa Pílula de Acessibilidade, profissionais da 
APAE Sorocaba, usuários e familiares, apresentam 
informações sobre pessoas com deficiência intelectual e 
seu cotidiano, barreiras e potencialidades dentro e fora 
da instituição. Também serão abordadas características 
específicas de algumas síndromes associadas a 
deficiência intelectual, como a Síndrome de Down. 

3/12. SÁBADO, 10H ÀS 11H 
Grátis. Disponível no Youtube do Sesc Sorocaba

  
 
palestra

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “SOU UM 
POUCO MAIS QUE DIFERENTE”

Ensinar crianças a respeitar pessoas com deficiência, 
esse é o objetivo do livro, escrito pela dançarina e 
profissional de marketing Mariana Antiquera. Mari 
trata sobre a inclusão na infância, de forma lúdica 
e didática, onde narra passagens de sua vida e 
ensina as crianças a respeitarem os deficientes, 
já que somos todos iguais, mesmo diferentes.

4/12. DOMINGO, 14H ÀS 14H30  
Grátis. Convivência 

9/12, SEXTA, 14H ÀS 17H - ATIVIDADE EXTERNA  
Grátis. Biblioteca Municipal - Rua Ministro Coqueijo Costa, 180  
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apresentação 
ANA DESCOBRINDO A DANÇA
Com Fiama Guterres

Conhecer personagens com deficiência visual, cegos 
e com baixa visão, representados por bonecos 
de pano. Após a narração da história, o público é 
convidado a participar de uma vivência, simulando a 
forma como os personagens enxergam o mundo, e 
serão desafiados a reconhecer objetos por meio dos 
outros sentidos e aproveitar para brincar com eles. 

Fiama Guterres - criadora do projeto “Ser diferente é normal”.

4/12. DOMINGO, 14H30 ÀS 15H30 
Grátis. Convivência

  
 

apresentação

SHOW MUSICAL ESCOLHI SER FELIZ
Com Ari Protázio

Durante o espetáculo, Ari, por meio das canções, 
propõe reflexões acerca da felicidade e das escolhas 
que nos levam até ela, com um entendimento 
de que ela está dentro de nós e basta cultivá-
la. A música se faz uma excelente ferramenta de 
transformação, que tem o poder de mudar o nível 
energético, trazer-nos paz, unir pessoas, transformar 
vidas, ambientes e nossa saúde física e mental. 

Ari Protázio - pianista e escritor. 

6/12, TERÇA, 20H ÀS 21H 
Grátis. Teatro 
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oficina

FOTOGRAFIA E FILMAGEM - 
PROJETO OLHAR SENSÍVEL
Com Teco Barbeiro

A ação conta com a realização de oficinas de fotografia 
e filmagem, com o fotógrafo Teco Barbeiro e a 
cinegrafista Micheli de Paula. São encontros voltados a 
arte da fotografia e na quarta e sexta das filmagens. No 
sábado é apresentado o acervo em imagens e vídeos 
do Projeto Olhar Sensível, com as responsáveis do 
MACS - Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba.  
A proposta deste projeto é a realização do Curso 
de Fotografia e Cinegrafia para Deficientes Visuais, 
com a parte teórica e prática e apresentando 
em projeção as melhores imagens produzidas 
durante a oficinas, com audiodescrição.

Teco Barbeiro - fotógrafo, cinegrafista Micheli de Paula e técnicas 
do MACS - Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba.

6 A 9/12. TERÇA A SEXTA, 19H30 ÀS 21H30 

10/12. SÁBADO, 10H30 ÀS 12H30  
Grátis. Somente para inscritos - Sala 2
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contação de histórias 
CONHECENDO O MUNDO DE DUDA

Com Fiama Guterres

O público tem a oportunidade de conhecer 
personagens com deficiência visual, cegos e com 
baixa visão, representados por bonecos de pano. 
Após a narração da história, o público é convidado 
a participar de uma vivência, simulando a forma 
como os personagens enxergam o mundo, e serão 
desafiados a reconhecer objetos por meio dos 
outros sentidos e aproveitar para brincar com eles. 

Fiama Guterres - criadora do projeto “Ser diferente é normal”

10/12. SÁBADO, 16H ÀS 17H  

Convivência

  

apresentação 
ABRAÇARAU DA INCLUSÃO APAE SOROCABA

Com APAE Sorocaba 

Espaço de trocas com a comunidade e com muita 
alegria encerrará a Semana Modos de Acessar 2022, 
trazendo apresentações individuais e em grupos dos 
assistidos da APAE, juntamente com o lançamento 
do livro “Gostosuras do Comilão”, elaborado pelos 
profissionais e usuários da instituição, com o intuito 
de apresentar e sensibilizar a comunidade sobre 
capacidades e potências das pessoas com deficiência. 

10/12. SÁBADO, 17H ÀS 19H 
Grátis. Convivência
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vivência

FUTSAL PARA SURDOS
Com frequentadores da associação de surdos de 
Sorocaba ASUS e Integra Surdos Sorocaba

Durante a recreação de futsal na Semana Modos de 
Acessar, participantes das associações de surdos 
de Sorocaba jogam futsal de forma recreativa, 
apresentando assim as diversas possibilidades de 
inclusão no futebol, já que estaremos em plena 
Copa do Mundo de futebol de campo, masculino. 

10/12. SÁBADO, 17H ÀS 18H30 
Grátis. Quadra 2 Futsal/handebol
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TAUBATÉ 

palestra

JARDIM TERAPÊUTICO
Com Iracelis Moraes

Neste bate-papo a palestrante traz propostas 
práticas, sugestões de plantas e seus usos além 
de diversas maneiras de compor um Jardim 
Terapêutico com o intuito de nortear o melhor uso 
das plantas medicinais para apoio aos diversos 
tratamentos realizados às pessoas com deficiência. 

Iracelis Moraes. especialista em Plantas Medicinais, 
especialista em Intervenção e Prática Sistêmica com Família. 
Atuou na área de Saúde Pública, implantando e coordenando 
o Centro de Práticas Integrativas e Complementares

7/12. QUARTA, 14H ÀS 16H 
Espaço Vida

9/12. SEXTA, 14H ÀS 16H 
Centro Dia para pessoa com Deficiência.

Inscrições de 22/11 a 2/12. Grátis 
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THERMAS DE PRESIDENTE PRUDENTE

vivência

ESTIMULANDO OS SENTIDOS NA NATUREZA

Com a Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos

Nesta vivência, a “Associação de Cegos” convida cada 
participante a uma experiência sensorial, estimulando 
olfato, tato e paladar, e desenvolvendo a empatia 
com a pessoa deficiente visual. De olhos vendados, 
faremos degustação de frutas da época e trilha 
guiada pelo Bosque do Sesc Thermas, reconhecendo 
árvores frutíferas a partir de uma nova perspectiva. 

3/12. SÁBADO, 10H ÀS 12H  
Grátis. Entrega de senhas no local com 30 minutos de 
antecedência. Quiosque 

apresentação

AS HISTÓRIAS DE BENÊ

Uma trupe de circo, recheada de contos, chega à 
cidade Livraria do Norte e conta a história de uma 
criança que não gosta de ler e tem dificuldade para se 
comunicar. Benê então mergulha em um livro mágico 
e se depara com contos populares de tradição oral 
disseminados em diversas regiões do Brasil. Aprende 
que os livros e o aprendizado de novas linguagens 
podem ser sua ponte para o futuro e o conhecimento.

4/12. DOMINGO, 15H ÀS 16H
Grátis. Convivência 
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SERVIÇOS PERMANENTES

Acessibilidade nas Bibliotecas do Sesc

O Sesc São Paulo oferece gratuitamente recursos 
de acessibilidade nas bibliotecas, para pessoas 
com deficiência visual e baixa visão. São eles: 

• Lupa eletrônica, que amplia textos e alto contraste  

• Scanner com linha braile, que lê textos e converte 
em áudio e em braile simultaneamente. 

Procure o atendimento nas Bibliotecas e Espaços 
de Leitura nas seguintes Unidades do Sesc:

24 de Maio 
Rua 24 de Maio, 109

Avenida Paulista 
Avenida Paulista, 119

Belenzinho 
Rua Padre Adelino, 1.000

Birigui 
Rua Manoel Domingos Ventura, 121

Bom Retiro 
Alameda Nothmann, 185

Carmo 
Rua do Carmo, 147
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Centro de Pesquisa e Formação 
Rua Dr. Plínio Barreto, 285 – 4º andar

Guarulhos
Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200,

Jundiaí 
Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600

Santo Amaro 
Rua Amador Bueno, 505

Santo André 
Rua Tamarutaca, 302

Santos 
Rua Conselheiro Ribas, 136

Sorocaba 
Rua Barão de Piratininga, 555
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24 DE MAIO
Rua 24 de Maio, 109

AVENIDA PAULISTA
Avenida Paulista, 119

CAMPO LIMPO
Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120

CARMO
Rua do Carmo, 147

CENTRO DE PESQUISA E FORMAÇÃO
Rua Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar

CINESESC
Rua Augusta, 2075

FLORÊNCIO DE ABREU
Rua Florêncio de Abreu, 305/315

INTERLAGOS
Avenida Manoel Alves Soares, 1.100

IPIRANGA
Rua Bom Pastor, 822

ITAQUERA
Avenida Fernando Espírito Santo 
Alves de Mattos, 1000

PINHEIROS
Rua Paes Leme, 195

POMPEIA
Rua Clélia, 93

SANTO AMARO 
Rua Amador Bueno, 505

SÃO CAETANO
Rua Piauí, 554

VILA MARIANA
Rua Pelotas, 141

UNIDADES DO SESC SÃO PAULO

CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO
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ARARAQUARA
Rua Castro Alves, 1.315

BAURU
Avenida Aureliano Cardia, 671

BERTIOGA
Rua Pastor Djalma da 
Silva Coimbra, 20

BIRIGUI
Rua Egídio Navarro, 644–700

CAMPINAS
Rua Dom José I, 270

JUNDIAÍ
Avenida Antônio Frederico
Ozanam, 6.600

PIRACICABA
Rua Ipiranga, 155

REGISTRO
Avenida Prefeito Jonas 
Banks Leite, 57

RIBEIRÃO PRETO
Rua Tibiriça, 50

RIO PRETO
Avenida Francisco das 
Chagas Oliveira, 1.333

SÃO CARLOS
Avenida Comendador 
Alfredo Maffei, 700

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Avenida Adhemar de Barros, 999

SOROCABA
Rua Barão de Piratininga, 555

TAUBATÉ
Avenida Engenheiro Milton de 
Alvarenga Peixoto, 1.264

THERMAS DE PRESIDENTE 
PRUDENTE
Rua Alberto Peters, 111

INTERIOR E LITORAL



Todas as unidades do Sesc são 
acessíveis. Cães-guia e cães 
de serviço acompanhantes de 
pessoas com deficiência são bem 
vindos aos espaços do Sesc. (Lei 
Brasileira de Inclusão/2015) 

Acesse toda a programação em:

sescsp.org.br/modosdeacessar

E depois, conte para nós como foi sua 

experiência em: acessibilidade@sescsp.org.br

Livre para todos os públicos

Não recomendado para menores de 10 anos

Não recomendado para menores de 12 anos

Não recomendado para menores de 14 anos

Não recomendado para menores de 16 anos

Não recomendado para menores de 18 anos

LEGENDAS
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sescsp.org.br/modosdeacessar


