DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO
Barra Mansa
Lazer
COLÔNIA DE FÉRIAS - FESTA DE ENCERRAMENTO
27/7, 18h às 23h | Grátis
Utilizar a Colônia de Férias para potencializar as ações do Nordeste é Aqui, visto que
no mês seguinte teremos Festa Junina e iniciamos as ações de divulgação.
ARRAIÁ O NORDESTE É AQUI SESC RJ
10, 11 e 12/8, 18h às 23h | 1 kg de alimento não perecível
Valorização das tradições culturais, seja por meio da música, de danças típicas, da
exposição de peças de artesanato, comidas e bebidas típicas, brincadeiras e decoração
temática.
COM O SESC POR AQUI: FEIRA NORDESTINA DE SÃO CRISTÓVÃO
26/8, 7h as 20h | R$ 58 (habilitado Sesc), R$ 82 (meia-entrada), R$ 100.
Visita a Feira Nordestina de São Cristóvão. Opção carioca para comprar, comer e se
divertir, pois oferece artesanato, comida, bebida, folclore e muita música, sintetizando
tudo que o Nordeste possui. Inclui ônibus de turismo, guia, serviço de bordo, seguro e
ingressos.
Assistência
O NORDESTE É AQUI: CAMPANHA SOBRE OS DIVERSOS NORDESTES NO BRASIL
3 a 31/8, 9h às 10h | Grátis
O objetivo é sensibilizar os alunos da rede pública de ensino sobre as diversas culturas,
através da linguagem lúdica da arte cênica, e após a contação de história, realizar um
bate papo das diferentes culturas, tradições, linguagens e culinárias, entre outros.

Campos
Cultura
EXPOSIÇÃO ARTESANATO E FOLCLORE
A partir de 13/6 | 3a a 6a, 9h às 21h. Sábados, domingos e feriados, 9h às 18h | Grátis
A exposição destaca o artesanato, como bolsas de couro, sandálias, coletes, utensílios
para casa e decoração, além de rendas e confecções. Peças exclusivas da Região do
Cariri estarão presentes com o apoio do Geopark/Unesco.

EXPOSIÇÃO CORDEL E CANTADORES
A partir de 5/9 | 3a a 6a, 9h às 21h. Sábados, domingos e feriados, 9h às 18h | Grátis
A exposição conta com Cordéis, CDs e DVDs de grupos de tradição nordestina. Expõe
ainda xilogravuras do acervo da Lira Nordestina, vindas do Ceará, além de parte do
acervo da Editora Luzeiros, uma das maiores Editoras de Cordéis no Brasil.
Assistência
CURSO MODELAGEM ARGILA
Maio a novembro | Sábados, 13h às 17h | Grátis
Curso CVS de destaque para integrar o projeto.
CURSO DE BORDADO: RENDA FILÉ NORDESTINA
10/7 | Grátis
Curso de renda, típica do nordeste.
SEMANA DO FOLCLORE - CURSO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
21 a 24/8, 17h às 21h | Grátis
Curso de 20 horas sobre folclore nordestino.
SEMANA DO FOLCLORE - LANÇAMENTO DA CODEOTECA
21 a 24/8, 14h
Montagem da Cordeoteca.
SEMANA DO FOLCLORE - APRESENTAÇÃO
22/8, 10h e 14h
Grupos de tradição: reizado, bumba meu boi, teatro de fantoche, mamolengo, circo,
teatro de boneco.
SEMANA DO FOLCLORE - BAILE
23/8, 18h
Apresentação da quadrilha dos idosos. Apresentação artística.
SEMANA DA ÁRVORE - VIVÊNCIA
21/9 | Grátis
Abordagens sobre a biodiversidade da Caatinga.

Duque de Caxias
Assistência
TARDE DANÇANTE
24/8, 13h às 17h | 1kg de alimento não perecível
Encontro mensal dos idosos participantes do projeto com temática nordeste é aqui,
tocando ritmos regionais e forró.

Engenho de Dentro
Assistência
EXPOSIÇÃO ARTESANATO E FOLCLORE
A partir de 7/8 | 3a e 5a, 8h às 17h. Sábados, domingos e feriados, 9h às 18h | Grátis
Exposição seguida de oficina de plantas do nordeste.
VIVÊNCIA: AS BELEZAS DO NORDESTE
A partir de 7/8 | Grátis
Contação de histórias, apresentações musicais e cênicas. 4 encontros no mês de
agosto e 4 encontros no mês de setembro.

Madureira
Cultura
A FARRA DO BOI BUMBÁ
19/8, 16h | 1kg de alimento não perecível
A história se desenvolve em torno de um rico fazendeiro que tem um boi muito bonito.
Pai Chico, trabalhador da fazenda, para satisfazer a sua mulher Catirina, que está
grávida e sente desejo de comer a língua do boi. O Pai Chico traz a língua do boi e a
confusão está formada. E além da história do boi, a trama também traz pequenos
contos do folclorista Câmara Cascudo.
ARIANO - O CAVALEIRO SERTANEJO
31/8, 19h30 | 1kg de alimento não perecível
Cavaleiros populares invadem com música e poesia a cidade nordestina de Armorial e
contam e cantam sobre a lenda do cavaleiro nordestino. Aquele que nasceu, amou,
viveu e lutou usando as armas mais potentes: a pena e a tinta. O cavaleiro andante de
mistérios e mitos deixou seu legado e perpetuou suas histórias e foi intitulado: Ariano
– O cavaleiro sertanejo.

Nova Iguaçu
Cultura
EXPOSIÇÃO MEIO AMBIENTE E RELIGIOSIDADE
A partir de 16/6 | 3a a domingo, 9h30 às 17h30 | Grátis
A exposição representa o nordeste das belezas naturais, dos patrimônios da
humanidade, culturais e religiosos, de uma maneira pouco conhecida. O acervo
também é composto de móveis, objetos e documentos pessoais do Padim Ciço e tratase do maior acervo particular de relíquias do religioso.
EXPOSIÇÃO ARTESANATO E FOLCLORE
A partir de 23/8 | 3a a domingo, 9h30 às 17h30 | Grátis
A exposição destaca o artesanato, como bolsas de couro, sandálias, coletes, utensílios
para casa e decoração, além de rendas e confecções. Peças exclusivas da Região do
Cariri estarão presentes com o apoio do Geopark/Unesco.
Assistência
CURSO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
22/8, 13h às 17h | Grátis
O curso abordará conteúdos que possibilitem ampliar o conhecimento sobre questões
relacionadas às manifestações populares do nordeste. Sobre folclore nordestino
(cultura popular, religiosidade e culinária).
OFICINA INSTRUMENTO NORDESTINO COM APROVEITAMENTO
1/9, 13h às 17h | Grátis
A oficina oferecerá conteúdos que possibilitem o desenvolvimento de habilidades
básicas para elaboração de instrumentos nordestinos em concomitância com a
reflexão sobre questões ambientais (aproveitamento de materiais).
OFICINAS MANDAMENTOS ECOLÓGICOS
7/9, 13h às 17h | Grátis
A oficina oportunizará o contato com a terra e a reflexão acerca dos mandamentos
ecológicos defendidos por Padre Cícero.
CURSO PLANTIO NORDESTINO
15/9, 9h30 às 13h30 | Grátis
No curso serão apresentadas técnicas para cultivo, manutenção e propagação das
espécies, como o cacto.

SEMANA COMEMORATIVA: ÁRVORES E BIODIVERSIDADE DA CAATINGA
18 a 23/9, 10h às 16h | Grátis
Vivência - A Horta do Rei | Vivência - Biodiversidade | Exposição - Mata Branca

Quitandinha
Cultura
ENCONTRO DE SANFONEIROS
26/8, 11h às 12h30 | Grátis
O espetáculo promove um encontro de sanfoneiros na serra de Petrópolis, com a
participação de músicos conceituados no universo da sanfona, contemplando toda a
diversidade deste instrumento.

Ramos
Assistência
ENCONTRO DANÇANTE COM O TRIO USTRÊS
Em julho | 14h às 17 | 1kg de alimento não perecível
Encontro dançante que contribui para o envelhecimento ativo, promovendo um
espaço de socialização e movimento.
CURSO DE BONECAS NORDESTINAS
5 a 26/7 e 6 a 27/7, 13h às 17h | Grátis
O curso é uma realização de caráter prático e articula diferentes recursos
metodológicos, visando ao desenvolvimento de competências e habilidades na técnica
trabalhada.
OFICINA DE ARTESANATO NORDESTINO
5, 7, 19 e 21/8, 13h às 17h | Grátis
A oficina é uma realização de caráter prático e articula diferentes recursos
metodológicos, visando ao desenvolvimento de competências e habilidades na técnica
trabalhada.
SESC+ CRIATIVO: CURSO - CONFECÇÃO DE ESTANDARTES
4, 9, 11, 16, 18, 23 e 25/8, 13h às 17h. 7, 10, 14, 17, 21, 24 e 28/8, 13h às 17h | Grátis
O curso é uma realização de caráter prático e articula diferentes recursos
metodológicos, visando ao desenvolvimento de competências e habilidades na técnica
trabalhada.

Saúde
COZINHA CRIATIVA
Em julho | 14h às 17h | Grátis
O projeto visa estimular através de oficinas culinárias, a prática de hábitos saudáveis
de alimentação, contribuindo para saúde e longevidade. Tema do mês: Culinária
Nordestina.
Cultura
BIBLIOTECA - PONTOS DE LEITURA
1 a 31/8, 9 às 17h | Grátis
Serviço de extensão da biblioteca onde será disponibilizado pequeno acervo para que
os leitores tenham a oportunidade de desfrutar de um local agradável e aconchegante
de estímulo à leitura. A temática do acervo será Cultura Brasileira com diversos livros
sobre o nordeste, contos populares e cordéis.
SESC PRIMEIROS OLHARES - A HISTÓRIA DO TRAVA-LÍNGUA
12/8, 11h | Grátis
A História vai sendo contatada, partindo de pequenos traços que se transformam em
desenhos e compõe a historia, despertando no público a curiosidade em desvendar o
significado de cada traço. As contadoras de histórias Solange e Sheyza trazem Lampião
e Maria Bonita, na História do Trava-Línguas com muito repente.
SESC EXPRESSÕES - CAIXA-POEMA
16 e 23/8 (Externo), 18/8 (Interno) | 10h, 14h e 11h | Grátis
Os interiores de 2 caixas revelam cenas de manipulação inspiradas em um poema da
literatura de cordel e uma lenda indígena. As caixas são instaladas pelos 3 atores e um
espectador por sua vez observa as cenas manipuladas durante a declamação do texto.
Um cortejo poético e musical (com vozes, violão e pandeiro) é o que dá início à
intervenção.

São João de Meriti
Assistência
SESC+ VIDA - CURSO: MEMÓRIA AUTOBIOGRÁFICA
12, 19 e 26/7. 2, 9, 16, 23 e 30/8 | 14h | Grátis
O curso visa promover uma reflexão sobre a trajetória de vida dos idosos,
possibilitando a integração dos mesmos com suas raízes e buscando, dessa forma, a
preservação do patrimônio humano. Busca-se focar as memórias orais de idosos que
nasceram no Nordeste ou que tenham alguma história com a região.

SESC+ VERDE - RODA DE CONVERSA: ESPÉCIES ENDÊMICAS DO BIOMA CAATINGA
8/8, 14h às 15h | Grátis
Roda de conversa com o intuito de apresentar e discutir a diversidade de espécies
existentes no bioma caatinga, apontando seu endemismo. Ainda que a diversidade de
animais seja menor em ambientes áridos e semiáridos quando comparada às florestas
tropicais, este bioma abriga várias espécies de mamíferos, aves, anfíbios e répteis.
SESC+ SOCIAL - CURSO: PATRIMÔNIOS CULTURAIS DA BAIXADA FLUMINENSE
21, 23, 24 e 25/8, 13h | Grátis
O curso tem como proposta ampliar o conhecimento e promover a valorização da
Baixada Fluminense, bem como a preservação dos seus patrimônios material, imaterial
e natural, possibilitando o fortalecimento da identidade histórica e cultural da Baixada
Fluminense. Será focado patrimônios que tenham destaque a cultura nordestina. No
dia 21 acontece um passeio ao Museu do Amanhã e ao Centro de Tradições
Nordestinas. Dia da Emancipação de São João de Meriti.
SESC+ FUTURO - OFICINA DE DANÇAS NORDESTINAS
16/9, 10h às 12h | Grátis
Atividade voltada ao público jovem para discussão da cultura nordestina através de
danças características da região.
SESC+ VERDE - CONFECÇÃO DE BRINQUEDO COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL
18 e 25/9, 8h às 12h | Grátis
Oficina que exercita a criatividade dos participantes através de atividades lúdicas,
como o conceito e importância da preservação ambiental através da construção e uso
de brinquedos feitos com material reaproveitado. Será trabalhada a construção de
brinquedos que se remetam à cultura nordestina.
Cultura
EXPOSIÇÃO DO DIVINO AO CONTEMPORÂNEO
12/7 a 22/9 | Terça a sábado, de 9h às 18h | Grátis
A exposição visita a “Festa do Divino” de Dona Antônia, caixeira maranhense que
mantém a tradição em Nova Iguaçu há mais de 40 anos. A exposição que conta com
fotos, vídeos e instalações artísticas, visita a festividade popular e lança luz sobre a
dialética entre os festejos populares e a arte contemporânea.

PALESTRA: A INFLUÊNCIA DA CULTURA POPULAR NA ARTE CONTEMPORÂNEA
Em agosto | 15h | Grátis
Tendo como ponto de partida a exposição Do Divino ao Contemporâneo, a roda de
conversa busca dialogar sobre com a arte contemporânea se transformar ao se
conectar com os elementos da cultura popular tipicamente nordestina.

Teresópolis
Cultura
ENCONTRO DE CORDELISTAS
29 e 30/08, 14h e 19h | Grátis
No mês de agosto em comemoração ao Poeta de Cordel, realizaremos um encontro
com escritores, poetas e artistas que se dedicam à Literatura de Cordel.
SAMBA COCO
28/9, 20h | 1kg de alimento não perecível
Apresentação artística com grupo local.

TIJUCA
Cultura
EXPOSIÇÃO CORDEL E CANTADORES
15/6 a 17/8 | 3a a 6a, 9h às 20h. Sábado, domingo e feriados, 9h30 às 17h30 | Grátis
A exposição conta com Cordéis, CDs e DVDs de grupos de tradição nordestina. Expõe
ainda xilogravuras do acervo da Lira Nordestina, vindas do Ceará, além de parte do
acervo da Editora Luzeiros, uma das maiores Editoras de Cordéis no Brasil.
EXPOSIÇÃO RELIGIOSIDADE E MEIO AMBIENTE
22/8 a 02/11 | 3a a 6a, 9h às 20h. Sábado, domingo e feriados, 9h30 às 17h30
A exposição representa o nordeste das belezas naturais, dos patrimônios da
humanidade, culturais e religiosos, de uma maneira pouco conhecida. O acervo
também é composto de móveis, objetos e documentos pessoais do Padim Ciço e tratase do maior acervo particular de relíquias do religioso.

