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LEGENDA DOS PREÇOS
Trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo
credenciados no Sesc e dependentes (Credencial Plena)
Aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com
deficiência, estudante e servidor da escola pública com
comprovante
Credencial Atividades

Necessário uso de máscara durante toda permanência
na unidade.
Desde o dia 1/12, é necessário comprovante de vacinação contra a
Covid-19, evidenciando duas doses ou dose única, para pessoas a
partir de 12 anos, ao ingressar nas unidades do Sesc no estado de
São Paulo.
Pode ser apresentado:
• Comprovante de vacinação físico, recebido no ato da vacinação;
• Comprovante de vacinação impresso ou digital, disponibilizado
pelas plataformas VaciVida e ConecteSUS ou pelo aplicativo
e-saúdeSP.

Programação sujeita à alteração.
As atividades podem ser canceladas em caso
de mau tempo.

JANEIRO

FEVEREIRO
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esporte e atividade

Vini Sardi | Acervo pessoal

física

SESC VERÃO
4/1 a 13/2
Grátis

27ª EDIÇÃO, COM O TEMA
"LAZER LEVADO A SÉRIO"
Realizado desde 1995, nos meses de janeiro e fevereiro
em todas as Unidades deste Departamento Regional, o
Sesc Verão tem o objetivo de sensibilizar a comunidade
para a importância da adoção e continuidade das
atividades físicas e esportivas. A programação é
composta por bate-papos e apresentações de
atletas, vivências de práticas corporais em diferentes
modalidades, aulas abertas e, também, atividades
artísticas buscando promover a cultura esportiva e
motivar as pessoas para a inclusão dessas atividades
na vida diária, com foco no bem-estar e na qualidade
de vida.
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bate-papo

PAPO RESENHA ESPORTIVA
Com Vivian Mesquita, jornalista esportiva e
atletas convidados.
Programa esportivo composto de 4 episódios voltados
para todas e todos que querem ouvir histórias e
estórias relacionadas ao esporte. Cada bate-papo
presencial oferece entrevistas interessantes e
curiosas relembrando algumas práticas e jogos
esportivos das e dos atletas, mas também criando
pontes com temas da atualidade.
Dias 9/1 e 6/2, domingos, 15h
Dia 16/1, domingo, 17h
Espaço de Exposições
Livre
Dia 9/1 • Vini Sardi, paratleta tetracampeão brasileiro
de skate adaptado, campeão dos X Games 2019 em
Minneapolis/EUA na categoria paraskate, medalhista
de bronze no Adaptive Action Sports, em Iowa/EUA e
participante premiado no Circuito Paraskate Tour 2021 e
Tiago Negretty, skatista profissional há 20 anos, possui
títulos regionais nas modalidades street e vertical e
proprietário da Flash Ramp Park, pista de skate indoor
em Bauru.
Dia 16/1 • Verônica Hipólito, paratleta brasileira,
conquistou 3 medalhas de prata no atletismo nos Jogos
Parapan-Americanos de Lima, em 2019, e comentarista
esportiva nas Olimpíadas de Tóquio 2020.
Dia 6/2 • Jade Barbosa, atleta brasileira, atual
medalhista de ouro por equipes no Campeonato
Nacional Brasileiro de Ginástica Artística e medalhista de
bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.
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vivência

SKATE NA PISTA
Com Skate Switch.
Experimentação orientada dessa modalidade olímpica na
versão street.
De 7 a 21, terça a sexta, 15h às 20h
De 8 a 22, sábados, 10h às 18h
De 9 a 23, domingos, 14h às 18h
Quadras
A partir de 5 anos.
Menores de 12 anos acompanhados por um
adulto responsável. É necessário uso de
tênis e capacete (capacetes disponíveis para
empréstimo).
Inscrições no local da atividade com 15
minutos de antecedência.
curso

APRENDENDO A ANDAR DE SKATE
Com Skate Switch.
Espaço dedicado ao aprendizado de técnicas e
fundamentos básicos da modalidade.
De 12 a 21, quartas e sextas
Turmas | 6 a 12 anos, 18h30 às 19h30
Turmas | acima de 12 anos, 19h30 às 20h30
Quadras
É necessário uso de tênis e capacete
(capacetes disponíveis para empréstimo).
Inscrições a partir de 30/12, quinta, às 14h,
no bit.ly/cursos_sescbauru.
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Carol Carrucho
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8

Divulgação

aula aberta

VEM DANÇAR PASSINHO!
A dança do passinho é considerada uma variação
do funk carioca e também a mistura de referências
de vários tipos de dança. As aulas presenciais
possibilitam a imersão neste universo e trabalha
ritmo, coordenação e resistência.
De 15 a 29, sábados, 15h30
Sala de Práticas Corporais
A partir de 12 anos
Reservas online no portal sescsp.org.br/
bauru a partir de 11/1, terça, 14h.
espetáculo

"CORRE"

Com Celly IDD, Arlanzinho, DG Fabuloso,
Khalifa IDD e Neguebites IDD.
Do mapeamento dos passos à vivência do passinho
atual, o espetáculo tece relações entre as linguagens
corporais da dança para apresentar o estilo de vida
da favela, morros do Rio de Janeiro e todo "corre”
em geral.
Dia 29, sábado, 17h
Praça de Convivência
Livre
Reservas online no portal sescsp.org.br/
bauru a partir de 25/1, terça, 14h.
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aulas abertas

HATHA YOGA
Com educadores em atividades fisicoesportivas
do Sesc.
Espaço para prática das posturas tradicionais da yoga
além do contato com a filosofia dessa técnica milenar
de harmonização do ser através da atenção, respiração e
movimentação.
De 4/1 a 8/2, terças, 20h
Sala de Práticas Corporais
É recomendável trazer o próprio tapete.
Inscrição no portal sescsp.org.br/bauru a
partir de 30/12, quinta, às 14h.

YOGA FLOW

Com Audrey Finazzi, instrutora de yoga.
Prática das posturas tradicionais do yoga que permitem
exercitar capacidades físicas como força, flexibilidade e
resistência bem como fazer fluir energias que integram o
ser como um todo.
De 9/1 a 13/2, domingos, 10h
Ginásio
É recomendável trazer o próprio tapete.
Inscrição no portal sescsp.org.br/bauru, a
partir de 30/12, quinta, às 14h.
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Cristiano Zanardi

Davison Alvares

vivência

JOGOS E MEMÓRIAS
Com educadores em atividades fisicoesportivas
do Sesc.
No tempo em que as crianças ocupavam as ruas para
brincar, jogos e brincadeiras eram as principais práticas
no tempo livre. Durante os meses de janeiro e fevereiro,
crianças e adultos têm um espaço para aprender e
relembrar jogos de rua.
De 9/1 a 13/2, domingos, 15h às 18h
9 e 16 • Jogo do Taco
23 e 30 • Jogo de Queimada
6 e 13/2 • Futebol Caixote
Campo
A partir de 6 anos
Menores de 12 anos acompanhados de um adulto
responsável.
Inscrições no local da atividade com 15
minutos de antecedência.
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Divulgação

oficina

FAÇA VOCÊ MESMO:
BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
Oficinas manuais de construção de brinquedos e
brincadeiras que nos remetem aos jogos tradicionais
jogados durante a infância. Após a oficina, acontece a
vivência prática do jogo.
Sábados e domingos, 14h às 18h.
Dias 15 e 16 • Koinobori: bandeiras de carpa.
Com Bruno Müller, educador de Tecnologias e
Artes do Sesc.
Dias 22, 23, 29 e 30 • Carrinho de rolimã.
Com Zeca, marceneiro e designer da oficina
Desmanche.
Dias 5 e 6/2 • Aviões de papel.
Com Diego Pessoa, educador de Tecnologias e
Artes do Sesc.
Espaço de Tecnologias e Artes
A partir de 8 anos
Menores de 12 anos acompanhados de um adulto
responsável.
Inscrições no local da atividade com 15
minutos de antecedência
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PROGRAMA DE FÉRIAS – BRINCANDO NA RUA
Com educadores em atividades fisicoesportivas
do Sesc.
Semana de férias voltada a crianças e jovens de 6 a 12
anos que apresenta diversas modalidades e experiências
fisicoesportivas, com objetivo de desenvolvimento de
habilidades, criatividade e interação.
Inscrição prévia no bit.ly/cursos_sescbauru,
Necessária a apresentação do documento oficial
da criança e Credencial Plena ou Atividade do
Sesc (a Credencial Atividade pode ser emitida
na hora mediante apresentação de documento
oficial do responsável e da criança).
SEMANA 1 | 8 A 12 ANOS
De 11 a 14, terça a sexta, 13h30 às 18h
Dia 15, sábado, 15h às 17h
Ginásio
40 vagas
Inscrições de 4 a 10/1 ou até encerramento
das vagas
SEMANA 2 | 8 A 12 ANOS
De 18 a 21, terça a sexta, 13h30 às 18h
Dia 22, sábado, 15h às 17h
Ginásio
40 vagas
Inscrições de 11 a 17/1 ou até encerramento
das vagas
SEMANA 3 | 6 E 7 ANOS
De 25 a 28, terça a sexta, 14h30 às 18h
Dia 29, sábado, 10h às 12h
Ginásio
30 vagas
Inscrições de 18 a 24/1 ou até encerramento
das vagas
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Divulgação

intervenção

ESPAÇO MEMÓRIAS

Com Daniel Viana, poeta e Ronaldo Grillo,
ilustrador.
Um poeta e um ilustrador se unem para ouvir histórias
e memórias relacionadas ao esporte e criam um
percurso artístico tendo o público como protagonista.
De 22/1 a 12/2, sábados, 14h às 18h
Diversos espaços da Unidade
Livre
vivência

JOGOS DE GMF
Com educadores em atividades fisicoesportivas
do Sesc.
Ao som de músicas que ajudam a ditar o ritmo,
acontecem competições individuais e coletivas
entre alunas e alunos do Programa de Ginástica
Multifuncional (GMF) em busca da melhora no
condicionamento físico, trabalho em equipe e
ampliação da autonomia para as atividades da
vida diária.
Dia 11/2, sexta, 18h30 às 21h
Campo
A partir de 12 anos
Apenas para matriculados(as) no Programa de
Ginástica Multifuncional (GMF).
15

Divukgação

vivência

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Com equipe Tramp Brasil e Patricia Barreto,
professora da academia Pati Barreto
Gymnastics Center.
Espaço de experimentação orientada dos
equipamentos airtrack, barras assimétricas, duplo mini,
trave de equilíbrio e solo, seguida de apresentação
dos atletas.
De 29/1 a 13/2, sábados, 10h às 13h e 14h às
18h, domingos, 14h às 18h
APRESENTAÇÕES
Sábados, às 11h, 14h e 17h
Domingos, às 11h, 14h e 15h
Ginásio
A partir de 6 anos.
Menores de 12 anos acompanhados de um adulto
responsável.
Inscrições no local da atividade.
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Acervo pessoal

apresentação

GINÁSTICA ARTÍSTICA COM JADE BARBOSA
Atleta brasileira, atual medalhista de
ouro por equipes no Campeonato Nacional
Brasileiro de Ginástica Artística e
medalhista de bronze nos Jogos PanAmericanos de Lima, em 2019. Apresentação
da equipe de alunas da academia Pati
Barreto Gymnastics Center.
Bate-papo seguido de vivência e apresentação com a
atleta e equipe Pati Barreto.
Dia 6/2, domingo, 10h
Local: Ginásio de Ginástica Artística
Guilherme Dal Colletto - Rua Bernardino
Pereira, Quadra 1, Vila Industrial, Bauru/SP
Ação realizada em parceria com a Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL) de
Bauru/SP.
A partir de 6 anos.
Necessário o uso de máscara durante todo o
evento.
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AULAS ABERTAS ESPORTIVAS
Menores de 12 anos somente acompanhados por
um adulto responsável.
Inscrições na hora e local da atividade com
15 minutos de antecedência.
Grátis

3 A 6 ANOS

Correr, saltar, girar, equilibrar e se expressar são
algumas das atividades vivenciadas pelas crianças com
objetivo de oportunizar o desenvolvimento através das
práticas motoras.
De 16 a 31, domingos, 10h30
Sala de Práticas Corporais

13 A 16 ANOS

Prática e aprendizado de uma modalidade específica
com o objetivo de aprimorar o conhecimento esportivo, a
compreensão do jogo e as ações técnico-táticas.
Vôlei
De 4 a 27, terças e quintas, 18h30 às 19h30
Ginásio
Basquete
De 5 a 28, quartas e sextas, 18h30 às 19h30
Ginásio

A PARTIR DE 16 ANOS

Indicado para pessoas que querem aprender ou retomar a
prática esportiva.
Vôlei
De 4 a 27, terças e quintas, 20h às 21h
Ginásio
Basquete
De 5 a 28, quartas e sextas, 20h às 21h
Ginásio
Corrida
De 5 a 26, quartas, 20h às 21h
Campo
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CURSOS PRESENCIAIS
Para o retorno às atividades é necessário agendar horário
na Central Atendimento para atualizar atestado médico.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA NOVOS ALUNOS
NA GINÁSTICA MULTIFUNCIONAL E PROGRAMA
SESC DE ESPORTES
PASSO 1
Necessário:
• Ter uma Credencial Sesc válida

PASSO 2
Pré-inscrição online:
inscricoes.sescsp.org.br

PASSO 3
• Agendar horário via App Credencial SescSP ou
centralrelacionamento.sescsp.org.br para confirmação
presencial da inscrição.

PASSO 4
• Comparecer à Central de Atendimento da Unidade na
data e horário agendados:
• Apresentar:
Credencial Sesc atualizada;
Exame clínico e dermatológico (no caso do Programa
de Práticas Aquáticas) válidos;
Comprovante do ciclo vacinal;
Termo de Adesão assinado.

É possível agendar o exame clínico pelo
telefone (14) 3235.1750
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PROGRAMA SESC DE ESPORTES
Com de educadores em atividades
fisicoesportivas do Sesc.

Busca promover a educação pelo e para o Esporte nas
diversas faixas etárias. Brincar, aprender, competir, jogar e
divertir estão presentes nas atividades que estimulam o
conhecimento sobre o Esporte, o aprendizado e a prática
de diferentes modalidades e outras manifestações da
cultura corporal, como lutas, os jogos, as atividades
rítmicas e na natureza.
A partir de 3 anos
Grátis
3ª e 5ª
ESPORTE CRIANÇA
3 a 6 anos

18h30 às 19h20

ESPORTE CRIANÇA
6 a 10 anos

15h às 17h30

ESPORTE JOVEM
10 a 13 anos

4ª e 6ª

15h30 às 18h

Retorno das aulas em 8 e 9/2
Inscrições a partir de 18/1, terça, às 14h,
no bit.ly/cursos_sescbauru
ESPORTE JOVEM
13 a 16 anos

VÔLEI
18h30 às 20h

BASQUETE
18h30 às 20h

ESPORTE ADULTO
A partir de
16 anos

VÔLEI
20h às 21h30

BASQUETE
20h às 21h30

Inscrições a partir de 4/1, terça, às 14h,
no bit.ly/cursos_sescbauru
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PROGRAMA DE GINÁSTICA MULTIFUNCIONAL
(GMF)
Com de educadores em atividades
fisicoesportivas do Sesc.

Baseado em seu estilo de vida, cada aluno recebe um
roteiro personalizado de exercícios com a possibilidade
de participar dos treinos coletivos. A atividade promove
o desenvolvimento de habilidades motoras e de
capacidades físicas de forma equilibrada.
Terça a sexta, 7h30 às 13h, 15h30 às 21h
Sábados, 9h30 às 12h
A partir de 12 anos | Espaço GMF
R$ 83
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Carol Garrucho

VALORES
R$ 38 |

Julio Ricco

PROGRAMA DE ATIVIDADES AQUÁTICAS
PRÁTICAS AQUÁTICAS
Para alunos inscritos e com agendamento prévio por
meio do aplicativo Credencial Sesc SP.
Prática de atividades individuais e coletivas que
propõe o aprendizado de diversas modalidades,
como natação (crawl, costas, peito e borboleta), nado
sincronizado, caiaque, surfe e mergulho. Promove a
autonomia, o condicionamento físico, o bem-estar e o
aperfeiçoamento das modalidades aquáticas.
Terças e quintas, 16h30
Quartas e sextas, 18h30
A partir de 12 anos

HIDROGINÁSTICA
Exercícios que promovem a melhora do
condicionamento físico e que utilizam a resistência
da água para a realização de movimentos localizados,
combinados e em jogos. Aprimora a força, a resistência
e a flexibilidade, além de promover qualidade de vida e
estimular a autonomia na piscina.
Terças e quintas, 15h e 18h30
Quartas e sextas, 15h e 16h30
A partir de 12 anos
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Paulo Orlando

PARQUE AQUÁTICO
Espaço para utilização do solário, raias livres e piscinas
para recreação, mediante agendamento prévio.
Terça a sexta, 13h15 às 21h
Sábado, 9h30 às 18h
Domingo, 9h30 às 18h

PASSO 1
• Necessário Credencial Sesc válida;

PASSO 2
• Exame dermatológico válido;

PASSO 3
• Agendar horário via App Credencial SescSP.

EXAME DERMATOLÓGICO
Para recreação no Parque Aquático e agendamento
do exame dermatológico gratuito, utilize o aplicativo
Credencial SescSP, disponível na Apple Store e
Google Play.
Menores de 18 anos só poderão fazer o exame
acompanhados de seus responsáveis legais.
Traje de banho obrigatório: sunga, biquíni ou maiô.
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RECREAÇÃO ESPORTIVA LIVRE
GINÁSIO
3ª e 5ª

FUTSAL

4ª e 6ª

13h30 às 15h

Sábados
9h30 às 13h30

BASQUETE 16h30 às 18h
VÔLEI

15h30 às 18h

CAMPO
3ª a 6ª

Sábados, domingos e feriados

13h30 às 21h30

10h às 14h

TÊNIS DE MESA, BOCHA E
JOGOS DE TABULEIRO
3ª a 6ª

Sábados, domingos e feriados

13h30 às 21h30

10h às 18h
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RECREAÇÃO ESPORTIVA ORIENTADA
GINÁSIO
Sábados

FUTSAL

Domingos e
feriados
12h30 às 14h

BASQUETE

16h às 18h

14h às 16h

VÔLEI

14h às 16h

16h30 às 18h

CAMPO
Sábados, domingos e feriados
14h às 18h

* Horários sujeitos a alteração.
* Empréstimo de material no Espaço de Múltiplo
Uso ou catraca da Parque Aquático.
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João Caldas

teatro

apresentação

EU NÃO DAVA PARA AQUILO

Com Cassio Scapin.
Um monólogo cômico dramático criado a partir da
biografia da atriz paulista Myrian Muniz, personalidade
do teatro brasileiro, que faz uma homenagem ao ofício
teatral e sua importância como agente de transformação,
tanto do indivíduo quanto da sociedade.
Texto Cássio Junqueira e Cassio Scapin Atuação Cassio
Scapin Direção Elias Andreato Duração 60 minutos
Dia 22, sábado, 19h30
Auditório
A partir de 12 anos
R$ 12 |
R$ 24
Vendas online em sescsp.org.br/bauru a partir
de terça, 18, às 14h, e presencial na quarta,
19, a partir das 17h.
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Michelle Magrini e Thiago Ueda

circo

O ILUSIONISTA E A PIANISTA

Com Caio Ferreira e Jay Bergamini.
Um ilusionista célebre pela habilidade de usar as
mãos para criar ilusões. Uma pianista cujas mãos
virtuosas transmitem a emoção de Chopin e dos
chorinhos românticos de Ernesto Nazareth. Através
do diálogo sensível entre música e mágica, os dois
criam ao vivo uma experiência interativa em que sons,
comédia, teatro e mágica dão origem a um concerto
contemporaneamente encantador.
Dia 29, sábado, 19h30
Auditório
Livre
R$ 12 |
R$ 24
Vendas online em sescsp.org.br/bauru a partir
de terça, 25, às 14h, e presencial na quarta,
26, a partir das 17h.
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música

ADRIANA FARIAS

Carol Garrucho

Show “Moda de Viola”.
Apaixonada pela viola e pela cultura caipira, a
cantora tem orgulho em defender com suas belas
interpretações a arte e a genialidade das composições
criadas por mestres inesquecíveis como: Tonico &
Tinoco, Tião Carreiro & Pardinho, Milionário & José
Rico, Belmonte & Amaraí, Inezita Barroso, Renato
Teixeira e Almir Sater, e também suas próprias
composições que estão gravadas em dois CDs.
Dia 8, sábado, 19h30
Auditório
Livre
R$ 12 |
R$ 24
Vendas online em sescsp.org.br/bauru
a partir de terça, 21/12, às 14h, e
presencial na quarta, 22/12, a partir das
17h.
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GUINGA, MÔNICA SALMASO, TECO CARDOSO
E NAILOR PROVETA
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Divulgação

Show "Japan Tour".
O quarteto se reúne para celebrar as composições de
Guinga, responsável por uma das obras mais importantes
da história da música brasileira. O show traz o repertório
do álbum gravado durante uma turnê pelo Japão, e
lançado no Brasil em 2021. Serão apresentadas parcerias
de Guinga com Aldir Blanc, José Miguel Wisnik, Thiago
Amud e Chico Buarque.
Dia 15, sábado, 19h30
Auditório
A partir de 12 anos
R$ 12 |
R$ 24
Vendas online em sescsp.org.br/bauru a partir
de terça, 11, às 14h, e presencial na quarta,
12, a partir das 17h.

Divulgação

cinema e vídeo

MOSTRA FILMES E FESTIVAIS

No retorno às salas de cinema, a mostra apresenta longasmetragens que foram destaque no meio audiovisual nos
últimos anos em festivais e mostras pelo mundo.
Auditório
Grátis

JOJO RABBIT
Dir.: Taika Waititi | EUA | 2020 | 108 min.
Jojo é um garoto alemão solitário que descobre que
sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão.
Ajudado apenas por seu amigo imaginário, Adolf Hitler,
Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego enquanto a
Segunda Guerra Mundial prossegue.
Vencedor do Oscar 2020 na categoria de Melhor Roteiro
Adaptado.
Dia 7, sexta, 19h30
A partir de 14 anos
Reservas online em sescsp.org.br/bauru a
partir de terça, 21/12, às 14h, e presencial
na quarta, 22/12, a partir das 17h.
30

Divulgação

O NOVELO
Dir.: Cláudia Pinheiro | Brasil | 2021 | 95 min.
Cinco irmãos acabam sendo criados pelo irmão mais
velho, após a morte da mãe. Um dia, já adultos, eles
recebem a notícia de que um homem em coma numa
UTI pode ser seu pai. Na sala de espera do hospital os
irmãos mergulham em seus conflitos e memórias através
do tricô aprendido na infância.
Vencedor dos prêmios de Melhor Ator e Menção
Honrosa para o elenco na 49ª edição do Festival
de Cinema de Gramado.
Dia 14, sexta, 19h30
A partir de 16 anos
Reservas online em sescsp.org.br/bauru a
partir de terça, 11, às 14h, e presencial na
quarta, 12, a partir das 17h.
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Divulgação

RETRATO DE UMA JOVEM EM CHAMAS
Dir.: Céline Sciamma | França | 2019 | 121 min.
França 1770. Uma pintora é contratada para fazer o
retrato de casamento de uma jovem mulher que acabou
de deixar o convento. A jovem é uma noiva relutante, e a
artista deve retratá-la em segredo, passando a observála ao longo do dia para pintá-la durante a noite. Ambas
se aproximam ao longo do tempo e compartilham os
últimos momentos de liberdade antes do casamento
iminente.
Vencedor do Prêmio de melhor roteiro e vencedor da
Palma Queer, para filmes de temática LGBT, no Festival
de Cannes 2019.
Dia 21, sexta, 19h30
A partir de 14 anos
Reservas online em sescsp.org.br/bauru a
partir de terça, 18, às 14h, e presencial na
quarta, 19, a partir das 17h.
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Divulgação

TERROR NO SESC
O HOMEM INVISÍVEL
Dir.: Leigh Whannell | EUA | 2020 | 124 min.
Quando Cecilia finalmente consegue deixar o namorado
abusivo, ela descobre que o homem se matou. No
entanto, uma série de eventos estranhos a fazem
desconfiar que ele forjou a própria morte e continua a
caçá-la, forçando Cecilia a lutar para sobreviver e provar
a verdade.
Dia 28, sexta, 19h30
A partir de 14 anos
Reservas online em sescsp.org.br/bauru a
partir de terça, 25, às 14h, e presencial na
quarta, 26, a partir das 17h.
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Michel Igielka

crianças

espetáculos

MERLIM, ARTHUR E O BOBO
Com Cia. Asfalto de Poesia.
Três palhaças e a história de uma terra distante, cercada
de maldade por todos os lados: fora, os invasores
terríveis e, dentro, os reis autoritários. Como se salvar?
O Mago Merlim tenta encontrar uma pessoa honrada
para defender seu povo, Arthur trabalha para fazer a ilha
prosperar e o Bobo dá cambalhotas e faz de tudo
para alegrar sua gente. Juntos podem mudar o
destino da ilha!
Atrizes criadoras Amanda Massaro, Maria Silvia do
Nascimento e Marcela Sampaio Direção Cida Almeida
Duração 60 minutos
Dia 16, domingo, 16h
Auditório
Livre
R$ 12 |
R$ 24
Grátis para crianças até 12 anos acompanhadas
dos pais ou responsáveis
Vendas online em sescsp.org.br/bauru a partir
de terça, 11, às 14h, e presencial na quarta,
12, a partir das 17h.
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Fixar Imagens

MONSTROS E CIA.
Com Cia. Talagadá Teatro de Formas Animadas.
A história de um menino hostilizado pelas outras
crianças por sua aparência diferenciada. Um dia decide
fugir e encontra abrigo em uma casa velha e distante,
mais excêntrica do que assombrada, onde acaba se
identificando com os moradores, figuras peculiares, as
quais lhe ajudam a redescobrir sua autoconfiança e a
redefinir a conotação pejorativa da palavra "Monstro".
Direção Valner Cintra Elenco Danilo Lopes, João Bozzi,
Luan Freitas e Valner Cintra Duração 50 minutos
Dia 23, domingo, 16h
Auditório
Livre
R$ 12 |
R$ 24
Grátis para crianças até 12 anos acompanhadas
dos pais ou responsáveis
Vendas online em sescsp.org.br/bauru a partir
de terça, 18, às 14h, e presencial na quarta,
19, a partir das 17h.
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Eder Progetti

HISTÓRIAS DO NOSSO POVO
Com A Hora da História.
Essa contação de histórias traz uma seleção de contos
tradicionais brasileiros, que são encontrados em diversas
regiões de nosso país, acompanhados de muita cantiga
de roda, músicas e brincadeiras musicais populares
tocadas ao vivo.
Atrizes criadoras Camila Cassis e Natália Grisi
Duração 45 minutos
Dia 30, domingo, 16h
Auditório
Livre
R$ 12 |
R$ 24
Grátis para crianças até 12 anos acompanhadas
dos pais ou responsáveis
Vendas online em sescsp.org.br/bauru a partir
de terça, 25/1, às 14h, e presencial na
quarta, 26/1, a partir das 17h.
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literatura

PROSEADEIRAS

Com A Hora da História.
E se o livro ganhasse vida e saísse pelas ruas contando
suas histórias? Esta é a proposta dessa contação de
histórias itinerante: levar as histórias e os livros onde
as pessoas estão, e através da literatura criar um
momento lírico em um lugar inesperado, de maneira
instigante e divertida.
Atrizes criadoras Camila Cassis e Natália Grisi
Duração 45 minutos

Eder Progetti

Dia 30, domingo, 14h
Toda Unidade
Livre
Grátis
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Divulgação

tecnologias e artes

curso

PERDENDO O MEDO DAS TINTAS: AQUARELA

Com Caroline Gomes.
Ao longo dos encontros os participantes aprenderão
diferentes formas de pintar de maneira simples e
intuitiva usando a tinta aquarela em forma de bisnaga e
lápis de cor. Por meio de conteúdos teóricos e práticos
buscaremos proporcionar aos participantes momentos
de expressão e criatividade. Serão trabalhadas
referências do corpo humano e elementos botânicos.
De 15/1 a 5/2, sábados, 10h às 13h
Sala de Múltiplo Uso 2
A partir de 14 anos
Grátis
Inscrições a partir de 4/1, terça, às 14h, no
bit.ly/cursos_sescbauru.
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COVIL: JOGOS DE TABULEIRO

Com mediadores da Fenda Jogos.
Espaço aberto com jogos de tabuleiro clássicos e
modernos para aprender e jogar, com diversos temas,
complexidades e durações voltados para idades variadas.
De 8/1 a 27/2
sábados e domingos, 14h30 às 18h
Área de Exposições
Livre
Grátis

COVIL: RPG - AVENTURAS FANTÁSTICAS

Com Leonardo Alvarez e Renan Rabay,
designers e mestres de RPG.
Nos jogos de RPG, os participantes interpretam
personagens e colaboram na criação de uma narrativa.
A atividade propõe a vivência de partidas com temas
e ambientações diversas a cada dia de realização,
permitindo que participantes experimentarem diferentes
gêneros narrativos e cenários.
De 15/1 a 5/2, sábados, 14h às 18h
Sala de Múltiplo Uso 2
12 anos
Grátis
Inscrições no local da atividade com 15
minutos de antecedência.
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Davison Alvares

idosos

roda de conversa

TSI - SOCIEDADE E CIDADANIA
PONTO DE ENCONTRO
Com equipe Sesc.
Encontro com os idosos participantes do programa TSI.
Dinâmica: momento de boas-vindas; reconhecimento
e interação entre todos; apresentação de destaques
da programação do Sesc; avaliação e pesquisa para
definição de futuras programações.
Dia 27, quinta, 14h
Auditório
A partir de 60 anos
Grátis
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SESC BAURU
Terça a sexta, 13h às 22h
Sábados, domingos e feriados, 9h30 às 18h30
INFORMAÇÕES E HORÁRIOS
CAFETERIA
Terça a sexta, 13h às 21h30
Sábados, domingos e feriados, 9h30 às 18h15
CENTRAL DE ATENDIMENTO E LOJA SESC *
Terça a sexta, 8h às 21h30
Sábados, domingos e feriados, 9h30 às 18h30
ESPAÇO DE BRINCAR
A partir do dia 11, terça
Terça a sexta, 15h às 19h30
Sábados, domingos e feriados, 13h30 às 18h
ESPAÇO DE LEITURA
Terça a sexta, 13h30 às 21h30
Sábados, domingos e feriados, 10h às 18h
ODONTOLOGIA **
Terça a sexta, 8h às 21h30
Sábados, 9h30 às 17h
PARQUE AQUÁTICO
Terça a sexta, 13h15 às 21h
Sábados, 9h30 às 18h
Domingo, 9h30 às 18h
Agendamento prévio por meio do App Credencial SescSP

* Somente com agendamento prévio feito por
meio do App Credencial SescSP ou pelo portal
centralrelacionamento.sescsp.org.br
** Somente para inscritos
Sesc Bauru
Av. Aureliano Cardia, 6-71
CEP: 17013-411
TEL.: (14) 3235.1750
/sescbauru
sescsp.org.br/bauru

