PROGRAMAÇÃO
BARRA MANSA
AULA DE MOVIMENTO EM RITMO DE FORRÓ
Até 19/12 | 18h às 19h | Espaço da Cantina | GRÁTIS
A atividade trabalha o corpo, através de vivências, movimentos corporais,
expressões artísticas e afetivas. Para maiores de 60 anos.

SESC+ VERDE - CURSO DE CESTARIA
Em setembro | 10h às 13h | GRÁTIS
Oficina de construção de cestos com palhas e folhas. Através da oficina serão
melhor compreendidos as zonas de transição da região nordeste, neste caso, a
Mata dos Cocais.

SESC IDENTIDADE
29/9 | 20h | GRÁTIS
Apresentação de artista nordestino, apresentando novos sons além do forró.

SESC+ VERDE - VISITA MEDIADA: ESPAÇO VERDE
Em outubro e novembro | Conforme agendamento | GRÁTIS
A programação tem como objetivo a realização de uma trilha ecológica
destacando as espécies vegetais, animais e o trabalho de Burle Marx, que
utilizava em seus projetos espécies desse bioma como o mandacaru, presente
no Jardim Suspenso da Unidade.

ESPETÁCULO TEATRAL: TORTURAS DE UM CORAÇÃO
5/10 | 20h | Teatro | 12 anos | GRÁTIS
Uma comédia regional de Ariano Suassuna apresentada pela Oráculo Cia de
Teatro.

BRINCADEIRAS SONORAS
12/10 | 10h | Brinquedoteca | Livre | GRÁTIS
Programação com cantigas e cirandas da cultura nordestina.

SHOW DE DUDA BEAT COM PARTICIPAÇÃO DE ROMERO FERRO
13/10 | 20h | Anfiteatro | 16 anos | GRÁTIS
A cantora pernambucana apresenta seu disco de estreia com participação do
seu conterrâneo Romero Ferro.

CORDELTECA
Em novembro | 9h às 18h | Ponto de leitura | Livre | GRÁTIS
Instalação literária e utilização do acervo que aborda a temática Nordeste.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
25/11 | 15h | Frente do casarão | Livre | GRÁTIS
Contação de história com a temática da literatura de cordel.

SESC+ VERDE - OFICINA: ARRANJO COM CACTÁCEAS
6/12 | 10h às 13h
A programação tem como objetivo compreender a fisiologia das plantas
suculentas, como os cactos, tão presentes no bioma Caatinga. Além de
incentivar o cultivo dessas plantas.

CAMPOS
CURSO MODELAGEM ARGILA
Até novembro | Sábados, 13h às 17h | Espaço Plural | GRÁTIS
Curso CVS de destaque para integrar o projeto.

EXPOSIÇÃO CORDEL E CANTADORES
5/9 a outubro | Terça a sexta, 9h às 21h. Sábados, domingos e feriados, 9h às
18h | Galeria | 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.

SEMANA DA ÁRVORE - VIVÊNCIA
21/9 | Espaço Plural | GRÁTIS
Abordagens sobre a biodiversidade da Caatinga.

SEMANA DA ÁRVORE - OFICINAS DE ERVAS MEDICINAIS
21/9 e 24/9 | Espaço Plural | GRÁTIS

SEMANA DA ÁRVORE - FLORES DA CAATINGA
22/9 e 25/9 | Espaço Plural | GRÁTIS

EXPOSIÇÃO MEIO AMBIENTE E RELIGIOSIDADE
7/11 | Terça a sexta, 9h às 21h. Sábados, domingos e feriados, 9h às 18h |
Galeria | 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 trata-se do maior acervo particular de relíquias do religioso.

DUQUE DE CAXIAS
A VIDA EM CORDEL PELA ARTE DE JOTA RODRIGUES
Até 26/01/2019 | Terça a sábado, 8h às 17h | Galeria
Homenagem ao artista popular Jota Rodrigues, cordelista que realizou tanto
clichês para ilustração das capas de seus folhetos, como também talhando
xilogravuras isoladas com temática própria.

CICLO DE PALESTRAS - VALORIZANDO A APRESENÇA NORDESTINA
NA BAIXADA FLUMINENSE
Até novembro | Sábados, 15h às 16h | GRÁTIS
A atividade busca apresentar aos participantes referencias e nomes
nordestinos influentes na história brasileira como forma de enfrentar
preconceitos, estereótipos e valorizar a contribuição nordestina na composição
da baixada.

OFICINA DE VAGONITE, MACRAMÊ E RENDA
Até novembro | Sábados, 13h às 16h | GRÁTIS
Valorizando o trabalho das rendeiras e a presença nordestina nesta produção,
o Projeto Sesc+ Criativo realiza diversas oficinas ensinando a arte dos pontos e
trançados a seus participantes.

CURSO DE BIO JÓIAS E ACESSÓRIOS
2/10 a 30/11 | 3as e 5as, 4as e 6as, 13h às 17h | Externo | GRÁTIS
Cursos de artesanato com foco na cultura regional nordestina.

CURSO DE BONECOS DE PANO E FELTRO
2/10 a 30/11 | 3as e 5as, 4as e 6as, 13h às 17 | Externo | GRÁTIS
Cursos de artesanato com foco na cultura regional nordestina.

CURSO DE MODELAGEM EM ARGILA E BISCUIT
2/10 a 30/11 | 3as e 5as, 4as e 6as, 13h às 17h | Externo | GRÁTIS
Cursos de artesanato com foco na cultura regional nordestina.

CURSO DE PINTURA EM TECIDO E BORDADO
2/10 a 30/11 | 3as e 5as, 4as e 6as, 13h às 17 | Externo | GRÁTIS
Cursos de artesanato com foco na cultura regional nordestina.

ENGENHO DE DENTRO
EXPOSIÇÃO ARTESANATO E FOLCLORE
3a e 5a, 8h às 17h. Sábados, domingos e feriados, 9h às 18h | GRÁTIS
Exposição seguida de oficina de plantas do nordeste.

OFICINA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS
12/10 e 13/10 | 9h às 16h | Espaço de Convivência | GRÁTIS
Oficinas de objetos decorativos e ou brinquedos com personalidades do
Nordeste.

SESC+ CRIATIVO OFICINAS DE BONECAS
3/11 a 29/11 | Sala de Artes | GRÁTIS
A oficina oferecerá conteúdos que possibilitem o desenvolvimento de
habilidades básicas para elaboração de boneca típica do nordeste.

SESC+ VIDA OFICINAS DE ARTESANATO NORDESTINO
3/11 a 29/11 | Sala de Artes | GRÁTIS
O curso oferecerá conteúdos que possibilitem o desenvolvimento de
habilidades básicas para elaboração de boneca típica do nordeste.

MADUREIRA
OFICINA DE CORDEL E XILOGRAVURA
20/9 | 15h | GRÁTIS
A oficina consiste em viajar sobre os mais diversos temas do dia a dia a partir
da produção de poesias em formato de literatura de cordel e ilustrações
utilizando técnicas de xilogravura.

NITERÓI
CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER NORDESTINA
27/10 | 10h às 16h | Sala 402 | GRÁTIS
Exposição de fotos de mulheres que vieram do nordeste para viver no Morro do
Estado, passando por várias dificuldades na luta por dignidade. Roda de
conversa sobre os desafios das mulheres no contexto atual.

OFICINA DE TURBANTES
23/11 e 24/11 | 10h às 15h | Sala 403 | GRÁTIS
Oficina de turbantes, valorizando a questão étnica na região da Bahia.

OFICINA DE XILOGRAVURA
7/12 | 9h às 13h | Sala 403 | GRÁTIS
Oficina artesanal, utilizando a xilogravura na confecção de peças para uso
cotidiano, valorizando a cultura nordestina.

NOVA FRIBURGO
OFICINA DE FORRÓ
Até 30/9 | 3as e 5as, 17h. 4as e 6as, 18h, 19h e 20h | Sala de Ginástica e Dança|
GRÁTIS
Oficina de técnicas de forró.

CINEMA BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO
4/10, 18/10 e 25/10 | 19h | Auditório
Expandindo a programação do projeto O Nordeste é Aqui, selecionamos títulos
de realizadores locais e/ou que tem como temática a cultura e os costumes da
região.
O Bem-Amado | 4/10, 19h | Auditório | 12 anos | GRÁTIS
O Signo das Tetas | 18/10, 19h | Auditório | 16 anos | GRÁTIS
Aquarius | 25/10, 19h | Auditório | 16 anos | GRÁTIS
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17/10 e 18/10 | 13h às 17h | Multiuso | GRÁTIS
A oficina de cestaria propõe o resgate da tradição nordestina através da
confecção de cestos aliado a transmissão de conhecimentos culturais daquele
que ensina a técnica. Possibilita ainda a reflexão sobre a importância da
conservação do meio ambiente através do uso de materiais reaproveitáveis ao
se confeccionar os cestos.

CURSO PINTURA EM CERÂMICA
6/11, 8/11, 13/11, 20/11, 22/11, 27/11, 29/11 | 3as e 5as, 13h às 17h | CRAS Conselheiro Paulino | GRÁTIS
A pintura em cerâmica é uma maneira simples de fazer artesanato e permite
criar peças dos mais variados modelos e cores.

CURSO DE CROCHÊ
7/11, 9/11, 14/11, 16/11, 21/11, 23/11, 28/11 | 4as e 6as | 13h às 17h | Sala
Multiuso | GRÁTIS
O crochê é uma técnica muito antiga que voltou com tudo. Para fazer os pontos
do crochê é preciso manipular a linha, de lã ou de barbante.

OS MAMBEMBES - QUADRILHA
11/11 | 16h | Teatro
Homenagem aos artistas nordestinos que fazem da liberdade caminho e
motivação, espalhando arte e temperando o saboroso caldo da cultura Popular
Brasileira.

OFICINA DE XILOGRAVURA
16/11 a 18/11 | 14h às 17h | Sala de curso
Xilogravura é a técnica na qual se utiliza a madeira como matriz para
impressão. A oficina apresentará um breve histórico da técnica, as diferentes
possibilidades de madeiras, tintas e papéis para impressão manual e com uso
do prelo.

NOVA IGUAÇU
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 trata-se do maior acervo particular de relíquias do religioso.

EXPOSIÇÃO CORDEL E CANTADORES
Até 10/11 | 3a a domingo, 9h30 às 17h30 | Galeria | 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 ARTESANATO E FOLCLORE
23/8 a outubro | Terça a domingo, 9h30 às 17h30 | Galeria | 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.

SEMANA

COMEMORATIVA:
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DA

CAATINGA
18/9 a 23/9 | 10h às 16h | Arvoredo, Horta, Sala Multiuso 1 e Teatro | GRÁTIS
Vivência - A Horta do Rei. Vivência - Biodiversidade. Exposição - Mata Branca.

DRAMATIZAÇÃO PARA IDOSOS
7/11 a 19/12 | 5as, 10h às 12h | Salão Nobre | GRÁTIS
Curso de dramatização, com leituras e ensaios para a apresentação do Auto de
Natal Nordestino.

CURSO DE CORDEL COM FOCO EM EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO
DE RENDA
7/11 a 28/11 | 5as, 13h às 17h | Salão Nobre | GRÁTIS
O curso oferecerá conteúdos que possibilitem o desenvolvimento de
habilidades literárias básicas para a elaboração de folhetos de cordel.

QUITANDINHA
ENCONTRO DE SANFONEIROS
21/10 e 18/11 | 11h às 12h30 | Praça do Lago Quitandinha | 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
BIBLIOTECA - PONTOS DE LEITURA
Até 28/9 | 9h 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 é Cultura Brasileira
e ele conta com diversos livros sobre o nordeste, contos populares e cordéis.

SESC+ VERDE - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM INSTRUMENTOS
SUSTENTÁVEIS
Até 26/9 | Quartas, 19h as 20h30 | GRÁTIS
Realização de apresentação musical utilizando os instrumentos produzidos na
oficina priorizando musicas nordestinas.

SESC+ VERDE - OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS
MUSICAIS

NORDESTINOS

COM

MATERIAIS

RECICLADOS

Até 26/9 | Quartas, 17h às 19h | GRÁTIS
Oficina de confecção de triângulos, chocalhos e zabumba através do
reaproveitamento de materiais.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: CIRANDA DE TAPETES
13/10 | 11h | Biblioteca
Um espetáculo diferente, onde as crianças, além de ouvir as lendas e contos
narrados pelos artistas do Grupo Costurando Histórias são convidadas a
brincar com os personagens e cenários que enchem de cores e texturas o
palco e a cena. Nesta sessão de histórias recheada de lendas e parlendas,
sentados em roda, embalados pelo som de cantigas, tambores, tarantelas e
cirandas, todos são da brincadeira. Histórias narradas: Strega Nona - A Vovó
Feiticeira (uma fábula italiana), Porque os Mosquitos Zunem nos Ouvidos da
Gente (uma fábula tradicional africana) e A Velha Fiandeira (parlenda
tradicional).

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: HISTÓRIAS BRASILEIRAS
15/10 | 14h | Externo
A Cia. Histórias pra Boi Dormir irá recontar algumas histórias da tradição oral
brasileira, com adereços e muita música, uma viagem ao universo popular.
Algumas das histórias são: João Bobo, Festa no Céu, O Casamento Da Dona
Baratinha e Pimenta no Cucuruco.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: BRINCA MEU BOI
9/12 a 11/12 | 10h e 14h | Externo
Inspirados pelo livro Viva o Boi Bumbá, de Rogério Andrade Barbosa,
relembramos a fantástica história de Pai Francisco e do boi Precioso, e
viajamos pelas canções do norte e do nordeste do Brasil. No conto, o menino
faz uma viagem de canoa pelo Rio Amazonas enquanto ouve sua mãe
relembrar a história de Pai Francisco.

SANTA LUZIA
LAZER NO SESC - AULA ABERTA DE FORRÓ
3/10 a 28/11 | 13h às 14h e de 14h às 15h | Sala 204 | GRÁTIS
Aula livre de forró.

SESC+ CRIATIVO: CURSO DE BONECAS DE PANO NORDESTINAS
5/10, 19/10, 26/10, 9/11, 16/11 e 23/11 | 10h às 13h | Sala 210 | GRÁTIS
No curso serão ensinadas técnicas para criar as tradicionais bonecas de pano
nordestinas, também conhecidas como "bruxinhas", como foco em geração de
renda das artesãs.

SÃO JOÃO DE MERITI
SESC+ FUTURO 2018 - 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
18/9 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.

EXPOSIÇÃO DO DIVINO AO CONTEMPORÂNEO
Até 6/10 | Terça a sábado, 9h às 18h | Galeria de Arte | 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.

OFICINA IDENTIDADE NORDESTINA
2/10 e 4/10 | 8h às 10h, 10h às 12h | Externo | GRÁTIS
O objetivo da oficina é contextualizar aspectos da juventude nordestina em
diversos pontos, a proposta é o desenvolvimento de um trabalho que construa
teoricamente e também de modo prático instrumentos característicos do
nordeste brasileiro.

ARTEC&T

-
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MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS NORDESTINAS
3/10 e 7/11 | 15h às 16h | Teatro | GRÁTIS
A Roda de Conversa insere em nossa programação o diálogo sobre a
influência da utilização da cultura digital na arte nordestina e seus
desdobramentos socioculturais ao longo do processo histórico.

ESPETÁCULO - TORTURAS DE UM CORAÇÃO
6/10 | 19h | Teatro | GRÁTIS
A montagem teatral de Torturas de um Coração, de Ariano Suassuna, é inédita,
nunca montada antes pelo grupo. É um espetáculo considerado “entremez”,
criado para mamulengo, e o grupo Oráculo Cia de Teatro, para sua encenação
fará com atores, onde dessa vez os bonecos ganharão vida.

AULA ABERTA DE RITMOS - RITMOS NORDESTINOS
13/10, 27/10, 10/11 e 24/11 | 9h30 às 11h | Quiosque | GRÁTIS
Forró, Xote, Xaxado e Maracatu.

CONEXÕES DO NORDESTE BRASILEIRO
16/10 a 19/10 | 10h às 11h | Externo | GRÁTIS
Palestra direcionada ao público adolescente e jovem que tratará de um
contexto do nordeste brasileiro no que tange á discussão do aspecto de vida
nordestina,

sobretudo

de

características da

juventude.

O palestrante

selecionado para esta demanda será de origem/linhagem nordestina, de modo
que eles possam compreender de modo mais aprofundado a temática.

OFICINA DE FUXICO
20/10 | 14h às 17h | Externo | GRÁTIS
A oficina se propõe por meio da técnica "aprender fazendo" a habilitar o
participante a confeccionar seu prório artesanato, proveniente da cultura
nordestina. Na ocasião serão produzidos objetos decorativos tendo como base
o fuxico.

TAMBOR DE CRIOULA
20/10 e 20/11 | 16h | Quiosque | GRÁTIS
Apresentação de grupo de tambor de crioula.

OFICINA DE MINI CACTO
10/11 | 14h às 17h | Externo | GRÁTIS
A oficina se propõe, por meio da técnica "aprender fazendo", a habilitar o
participante a confeccionar seu próprio artesanato, proveniente da cultura
nordestina. Na ocasião serão produzidos pequenos objetos decorativos
plantados em mini jarros de planta.

OFICINA DE FREVO
10/11 e 11/11 | 10h às 12h, 14h às 16h | Externo - Quiosque | GRÁTIS

OFICINA DE CRIATIVIDADE
29/11 | 13h às 17h | Externo | GRÁTIS
Atividade que procura despertar a criatividade dos participantes com a
construção de trabalhos manuais direcionadas à cultura nordestina.

TERESÓPOLIS
SAMBACOCO
28/9 | 20h | Sesc Café
Apresentação artística com grupo local.

TIJUCA
OFICINA DE XILOGRAVURA
Até novembro | Sextas, 14h às 17h | Ateliê de Gravura
Xilogravura é a técnica na qual se utiliza a madeira como matriz para
impressão. A oficina apresentará um breve histórico da técnica, as diferentes
possibilidades de madeiras, tintas e papéis para impressão manual e com uso
do prelo.

EXPOSIÇÃO RELIGIOSIDADE E MEIO AMBIENTE
Até 2/11 | Terça a sexta, 9h às 20h. Sábado e domingo, 9h30 às 17h30 |
Espaço de Mostras
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 trata-se do maior acervo particular de relíquias do religioso.

DRAMATIZAÇÃO PARA IDOSOS
Até 14/12 | Terças, 9h30 | Teatro 2
Curso de Teatro.

AULA ABERTA DE RITMOS
22/9, 13/10, 27/10, 10/11 e 24/11
Forró, Xote, Xaxado e Maracatu.

OFICINA DE CAPOEIRA
26/9, 31/10, 28/11, 2/12 | 15h às 17h | Escola da Rede Pública (todas as
quartas de cada mês)
Realização de oficina com o público estudante.

OFICINA DE PÍFANO
Em setembro | Sábados, 10h às 12h | Pátio das Acácias
Os pífanos são instrumentos musicais populares na região nordeste. A oficina
prevê a confecção de flautas com a utilização de bambu ou reaproveitamento
de PVC. Após confeccionar os instrumentos, os participantes receberão
orientações para o toque.

EXPOSIÇÃO ARTESANATO E FOLCLORE
9/11 a 30/12 | 3ª a 6a, 9h às 20h | Sábados, domingos e feriados, 9h30 às
17h30 | Espaço de Mostras
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.

TRÊS RIOS
ENCONTRO LITERÁRIO COM JÔ OLIVEIRA
Em setembro | 10h às 14h | GRÁTIS
Bate papo com o ilustrador Jô Oliveira com alunos da rede pública de
ensino

sobre a importância da ilustração na construção da narrativa -

HQ, Cordel e cultura popular. Mini oficina de HQ. Exposição das obras do
ilustrador.

CONSCIÊNCIA CORPORAL PARA IDOSOS - DRAMATIZAÇÃO PARA
IDOSOS
Em outubro e novembro | 4as, 14h às 16h | Multiuso 1 | GRÁTIS
Atividade de Expressão corporal e dramatização para Idosos tem como
proposta trabalhar a dramaturgia, como ferramenta para o desenvolvimento
cultural do idoso, estimular a leitura, a pesquisa, a memorização, a
concentração, o movimento do corpo, assim como facilitar as relações e o
convívio social promovidos nos encontros.

DANÇAS POPULARES NORDESTINAS
Em outubro e novembro | 5as e 6as, 14h às 16h | Multiuso 1 | GRÁTIS
A atividade de Danças Populares tem por objetivo ampliar, diversificar e inovar
o atendimento aos idosos, numa perspectiva sociocultural e integradora de
diferentes linguagens artísticas, contribuindo para uma inserção consciente e
participativa da vida em sociedade, através de oficinas de dança.

