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INTRODUÇÃO

A presença e a atuação pioneira do Sesc no campo social, com dinâmico ajustamento às realidades conjunturais do país, tem sido, sem dúvida, um fator altamente positivo para o bem-estar social do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e de sua família. Em Goiás,
com desempenho reconhecido, nossa gestão se sustenta no trabalho em equipe, sensibilidade
às mudanças, inovações e transparência que permitem a racionalização dos recursos, competência humana, aperfeiçoamento dos processos internos e excelência na prestação de nossos
serviços nos campos da Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência.
Coerente com as finalidades da entidade, este Programa de Trabalho da Administração Regional em Goiás para 2018, resultante de uma ação de planejamento alinhada às políticas
estabelecidas nas Diretrizes para o Quinquênio (2016-2020) e no Plano Estratégico do Sesc
2017-2020, consolida as ações programáticas, as quais representam respostas imediatas da
Entidade às inúmeras necessidades e expectativas básicas de nossos clientes, estruturadas em
projetos reeditados e outros inovadores nos diversos campos e áreas de atuação institucional.
Dentre estes, cabe destacar: A magia do teatro; Mostra de saberes; Encontro com escritores;
Sarau literário: a arte da escrita e da leitura como motivador do desenvolvimento humano;
Ele pinta, nós pintamos: a arte vai à escola; Saúde física em números: consciência corporal e
valores; Cultura indígena e arqueológica; Promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva; Sesc
Sipat; Sesc saúde em dia; Sesc cegonha; Sesc Aldeia Diabo Velho; Sesc Cênico; Mostra Sesc de
música, sons e sabores do cerrado; 9º Encontro de bandas marciais do Sesc; MPBeira – Música
popular Beira-Rio; Arte de Toda Parte; Núcleo livre das artes; Palco giratório; Sesc Dramaturgias – Edição de 20 anos; Sonora Brasil; CineSesc; Arte da palavra – Rede Sesc de leituras; 37ª
Copa Sesc; 1ª Taça Sesc de Futsal; 2ª Taça Sesc Faiçalville; Sesc férias; Festa Junina; Sesc Geek;
Sesc Skate Park: um rolê entre amigos.
Fortalecendo parcerias e qualificando objetivos, as atividades e os serviços acontecerão não
só nos equipamentos sociais de atuação institucional, mas também em ações conjuntas com
empresas privadas, públicas e não–governamentais, que somam objetivos comuns aos nossos,
unindo tecnologias e ampliando serviços. Com o empresariado do comércio de bens, serviços
e turismo, além de programações conjuntas, a atuação do Sesc será estendida aos próprios
espaços das empresas com o desenvolvimento de serviços, especialmente nas áreas de saúde
e do lazer. Estão aqui incluídas também as programações do Departamento Nacional do Sesc
na área de capacitação de pessoal e programações através dos projetos finalísticos.
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Este Programa de Trabalho para o exercício de 2018 expressa nossos objetivos e metas para
alcançar 294.000 matrículas de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus
dependentes. Deste total, 73.000 são matrículas novas. Também serão emitidas 2.055 credenciais destinadas a outras categorias de clientes para usufruto de serviços específicos. Serão, ainda, estendidos à parcela de indivíduos mais vulneráveis dos diferentes municípios do
entorno de Goiânia e do interior, onde não há unidades executivas fixas do Sesc, os múltiplos
serviços básicos e especializados de biblioteca, odontologia e saúde da mulher, integrados às
grandes campanhas e atividades educativas para a prevenção e promoção da saúde.
Para a materialização e sustentação das propostas programáticas, administrativas, bem como
dos investimentos em infraestrutura, os recursos orçamentários previstos neste Programa de
Trabalho totalizam R$ 159.606.350,00 00 (cento e cinquenta e nove milhões, seiscentos e
seis mil, trezentos e cinquenta reais). Deste montante, e R$ 6.190.000,00 (seis milhões, cento e noventa mil reais) serão destinados aos investimentos de capital. E, conforme termo de
compromisso firmado pelo Sesc – Serviço Social do Comércio, com o Governo Federal, o Sesc
Goiás comprometerá 19,38% de sua receita de contribuição compulsória líquida equivalentes a
R$ 15.136.502,68 (quinze milhões, cento e trinta e seis mil, quinhentos e dois reais e sessenta
e oito centavos) em ações gratuitas concentradas nas atividades do Programa Educação. Em
se tratando do valor da despesa destinada à aplicação nas ações totais do PCG (educação
básica e continuada e ações educativas dos demais programas), o Regional prevê a aplicação
de R$ 60.570.531,16 (sessenta milhões, quinhentos e setenta mil, quinhentos e trinta e um
reais e dezesseis centavos), o que corresponde a 77,56% da receita compulsória líquida. Este
montante previsto é superior em 132,70%, em relação à meta de 33,33% (R$ 26.029.502,69).
Para atingir nossos objetivos e alcançar os resultados esperados, contamos com o apoio imprescindível do Conselho Regional. Dos funcionários do Sesc esperamos a competência de
sempre no trabalho. Sobremaneira, desejamos obter a participação efetiva em nossas programações daqueles que são sujeitos da ação institucional: os trabalhadores do comércio de bens,
serviços e turismo e seus dependentes.

José Evaristo dos Santos
Presidente

Programa de TRABALHO 2018 • Sesc Goiás

Giuglio Settimi Cysneiros
Diretor Regional
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DIAGNÓSTICO
da situação
1

A atual situação econômica do Brasil é tecnicamente de
estagnação e embora as expectativas de recuperação
da economia brasileira tenham melhorado, ainda não
será em 2017 que o país vai sair da crise, como afirmam
os especialistas.
A Confederação Nacional do Comércio (CNC), em
seu boletim “Síntese da Conjuntura”, elaborado pelo
economista e ex-ministro da Fazenda Ernane Galvêas2,
faz as análises do atual cenário econômico, destacando que o Brasil convive, hoje, com sérios problemas,
muitos dos quais responsáveis pela recessão grave,
pelo desemprego e pela crise política. Todavia, afirma
que o pior da crise passou e que o país já está voltando
a crescer, ainda que esta recuperação seja lenta.
Para 2018, a expectativa é de que a inflação encerre o
ano em 4,34%, também dentro dos parâmetros perseguidos pelo Banco Central. A melhora nas projeções
ocorre num momento de queda nos juros estruturais da
economia. A expectativa é que a taxa básica de juros,
a Selic, encerre o ano de 2017 em 8,50%. Para 2018, a
projeção é de que a taxa fique nesse mesmo patamar.
Apesar dos temores de que as turbulências ainda presentes na área política continuem a influenciar o setor
produtivo de forma negativa, há maior previsibilidade
de alguma melhoria à frente, como decorrência, especialmente, das reformas estruturais, incluindo a previdenciária e a trabalhista, desenhadas por Brasília.

1 Fontes de pesquisas: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/05/mercado-mantem-cenario-positivo-para-economia-em-2017; http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-10/brasil-nao-saira-da-crise-em-2017-diz-economista-da-fgv; http://m.
jb.com.br/informe-cnc/noticias/2017/03/11/sintese-da-conjuntura-politica-economica/.
2 Publicado em março de 2017.

O cenário goiano nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Turismo e
Esporte e Lazer
As projeções mais recentes para a economia goiana vêm sendo revisadas para baixo pelos mercados, por institutos de pesquisa e mesmo pelo governo, sugerindo crescimento ainda tímido,
assim como no âmbito nacional.
No campo da educação, o cenário estadual, de acordo com o documento Cenário socioeconômico e ambiental de Goiás 2015, elaborado pelo governo do estado, aponta uma série de avanços
na área da educação, especialmente no que concerne ao aumento do Índice de desenvolvimento
da educação básica (Ideb), ao crescimento da taxa de escolarização da população e ao declínio
da taxa de abandono. No entanto, este documento também alerta para cinco pontos em que
a educação goiana ainda deixa a desejar: taxa de analfabetismo, taxa de distorção idade-série,
formação docente, e finalmente, o índice de inserção na educação formal.
No que se refere a estes desafios, o Censo escolar do estado no exercício de 2016 aponta que
praticamente todos os alunos do 1º ano do ensino fundamental estão na idade adequada para
o ano, independentemente da rede ou da localização da escola; porém, a partir do 5º ano começa a distorção idade/série. O estado de Goiás apresenta uma taxa de distorção idade-série
superior à média nacional, bem como à da região Centro-Oeste. Considerando apenas as escolas privadas, esta média gira em torno de 6,2% e no estado é de 6,8%, com maior distorção na
1ª série (8,7%). Este índice no Sesc é estatisticamente desprezível, pois praticamente inexistem
alunos fora da faixa etária adequada à sua série/ano.
No que tange à formação docente, o documento do governo estadual aponta que apenas
41,5% dos professores da rede são formados nas disciplinas que lecionam. Sabe-se que este
desvio compromete a prática e a qualidade pedagógica, pautada no conhecimento e domínio
dos contéudos, na atualização constante, na aplicação de novas metodologias, ou mesmo, na
coerência da teoria com a prática cotidiana. No Sesc, não só na educação básica, mas nos cursos livres de idiomas, todos os professores possuem formação nas disciplinas as quais lecionam,
e ainda um número significativo de professores possui especialização ou mesmo mestrado na
área de atuação. É, todavia, no último item apontado pelo documento em questão – índice
de inserção na educação formal – que a atuação do Sesc Goiás desempenha papel ainda mais
destacado. Conforme diagnóstico do próprio governo federal, a situação de pobreza é um dos
fatores que mais impedem a promoção da inclusão educacional, mais até do que a falta de
vagas nas escolas3.
Um somatório de fatores evidencia a valorização e o investimento do Sesc Goiás na educação:
a qualificação constante dos professores, os salários acima dos praticados pelo mercado, os valores das mensalidades inferiores aos adotados por escolas em todos os segmentos educacionais desde a educação básica aos cursos livres de idiomas, favorecendo o acesso da população
de baixa renda a um ensino de qualidade.
No campo da saúde, o país tem experimentado mudanças no perfil epidemiológico da população, com alteração no quadro de morbimortalidade. As doenças infectocontagiosas4, que representavam cerca da metade das mortes registradas no país em meados do século XX, hoje são
responsáveis por menos de 10%, ocorrendo o oposto em relação às doenças cardiovasculares
e outras também crônicas. Em menos de 50 anos, o Brasil passou de um perfil de mortalidade
típico de uma população jovem para um desenho caracterizado por enfermidades complexas
e mais onerosas, próprias das faixas etárias mais avançadas.
Atualmente, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT5), constituem o problema de saúde
3 PNE 2011/2020 – Fórum Nacional de Educação – Mec (disponível em www.fne.mec.gov.br).
4 Informações extraídas do documento As Condições de Saúde Ocular no Brasil 2015.
5 Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.
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de maior magnitude e respondem por mais de 70% das causas de morte no Brasil. A alta prevalência das DCNTs está relacionada a fatores de risco como: tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada, obesidade e uso nocivo de álcool6. Com base nisto foi criado em 2013 no
estado de Goiás, o Plano Estadual Intersetorial para Enfrentamento das Doenças Crônicas Não
Transmissíveis. Os dados sobre os fatores de risco são alarmantes: 1 em cada 6 mortes pode
ser atribuída ao tabagismo, 40% podem estar relacionadas à ingestão de alimentos industrializados com altos teores de gorduras saturadas, açúcar e sal e 8% ao sedentarismo.
Em 2º lugar como fatores que sobrecarregam o campo da saúde estão as causas externas
(acidentes de transportes, violência, suicídio, etc.), enquanto as neoplasias constituíram-se na
3ª causa de morte, com 14,5%. A maior ocorrência no homem, é do câncer de tranqueia,
brônquios, pulmão e próstata; seguido destes, aparecem o câncer de estômago, cólon e reto
e esôfago. Na população feminina, o câncer de mama aparece em primeiro lugar na taxa bruta
de mortalidade, sendo priorizado, no Plano Estadual de Saúde, na organização das linhas de
cuidado, como área de prioridade, assim como o câncer de colo de útero.
No que se refere à saúde bucal do estado de Goiás, o método coletivo mais utilizado pelas
equipes para a prevenção de doenças bucais é o autocuidado de higiene bucal ou escovação
dental adequada com creme dental fluoretado, por ser a cárie dentária o problema de saúde
bucal mais prevalente em população de baixa renda. Quanto à saúde ocular, o grande desafio
está na inserção desta entre os procedimentos de Atenção Básica, o que permitirá a oferta de
consultas oftalmológicas com exame de refração e prevenção das principais causas de cegueira
e deficiência visual (erros refrativos, glaucoma, retinopatia diabética, catarata, degeneração
macular relacionada à idade, além das diversas causas de cegueira e deficiência visual na infância). Isto resolveria aproximadamente 80% dos problemas de saúde ocular, dispensando a
busca por atendimento mais especializado.
Em sintonia com as questões em evidência no cenário goiano na área da saúde, o Sesc Goiás
reajustou suas programações para 2018, e focará nas ações educativas em saúde, conteúdos
relativos às doenças crônicas não transmissíveis, às neoplasias, alimentação saudável e atividades físicas. Também foram realinhados os territórios de atuação das unidades móveis de saúde
(OdontoSesc, Saúde Mulher e Saúde Visão), às regiões Central, Centro-Sul e Oeste II.
Nacionalmente, a cultura vem atravessando um período de instabilidade, com constantes mudanças na gestão do principal órgão governamental da área: o Ministério da Cultura (Minc),
que tem como principal competência, desenvolver uma política nacional de cultura e de proteção do patrimônio histórico e cultural. No âmbito estadual, houve avanço com a criação de
mecanismos de incentivo e financiamento no setor cultural, a exemplo da Lei Goyazes, Fundo
Estadual de Cultura e a criação do Fórum Estadual de Cultura e do Plano Estadual de Cultura. Dentro das políticas culturais do estado um destaque é o financiamento e manutenção
dos Pontos de Cultura, importantes instrumentos para a difusão, acesso e descentralização
da produção cultural. O Ponto de Cultura não tem um modelo padrão, tanto no aspecto das
instalações físicas quanto de programação, mas tem como ponto comum a transversalidade da
cultura e a gestão compartilhada entre poder público e comunidade. Goiás possui 40 pontos
de cultura em 35 cidades.
Um dos fatores que dimensionam o investimento de um governo na cultura são os equipamentos culturais. Em Goiás, embora tenha havido melhora na quantidade e manutenção destes
equipamentos, ainda se faz necessário avançar neste quesito. Conforme parecer do relator
Ivo Dalla’Acqua Junior sobre a Política Cultural do Sesc: “A trajetória do Sesc no campo da
cultura é o que se denomina uma atuação exemplar, tornando-se hoje o que talvez seja a maior
estrutura cultural do país, do ponto de vista da sua presença, abrangência, permeabilidade e
6 Plano de Estadual de Saúde – Goiás.
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capilaridade”. Em Goiás, esta abrangência do Programa Cultura, com atuação nas atividades
de Artes Cênicas (Teatro e Dança), Música e Audiovisual, está contemplada em 6 unidades executivas, nas cidades de Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Jataí e Itumbiara. Quanto à Atividade
Biblioteca, é desenvolvida em 15 espaços, além de unidades móveis.
No cenário do estado, o Sesc é um dos grandes fomentadores da cultura, ao programar eventos em música, artes cênicas e audiovisual, contribuindo com as comunidades onde atua e na
qual o governo estadual tem uma ação incipiente. Projetos como a Mostra de Música Sons e
Sabores do Cerrado, MPBeira, Arte de Toda Parte, Sexta de Viola, Palco em Cena, Sesc Cênico, são exemplos da atuação institucional na música e artes cênicas nas cidades do interior,
priorizando os artistas locais. Na capital, o teatro do Sesc Centro desenvolve uma programação
sistemática de artes cênicas e música. Este equipamento cultural é o único que oferece programação sistemática neste formato na capital.
O estado coloca dois importantes desafios para sua gestão: a criação de um sistema de informações e indicadores culturais que consolidem as informações do setor de cultura e a preservação dos patrimônios culturais material e imaterial. Nesse sentido, o Sesc Goiás definiu programaticamente não atuar no âmbito do patrimônio material e imaterial de forma direta, ainda
que algumas ações pontuais sejam realizadas, a exemplo da guarda de acervos bibliográficos
de escritores goianos e apresentações de um grupo de fiandeiras local. O compromisso com a
política cultural, documentos normativos, referencial programático e a responsabilidade social
da Entidade potencializa a oferta de serviços socioculturais e educacionais como uma ferramenta essencial para o incentivo ao exercício da cidadania, a partir de ações desenvolvidas e
seus desdobramentos.
No campo turismo, apesar da crise econômica que assola o país nos últimos dois anos, o brasileiro segue viajando. A alta da moeda estrangeira favoreceu a circulação interna e o turismo
doméstico é a possibilidade mais próxima das condições financeiras da grande maioria da população que ainda consegue viajar.
Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento das localidades com vocacionamento para
o turismo e melhor distribuir os recursos, o Ministério do Turismo realizou a regionalização
turística do país, validada por cada estado, com o agrupamento dos destinos por suas características. Assim, Goiás compõe o Mapa do Turismo Brasileiro com 49 municípios das 10 regiões
turísticas goianas (Chapada dos Veadeiros, Estrada de ferro, Águas e cavernas do cerrado,
Águas quentes, Ouro e cristais, Negócios e tradições, Lagos do Paranaíba, Pegadas no cerrado, Vale da Serra da Mesa e Vale do Araguaia), as quais possibilitam aos mais diversos tipos
de práticas culturais, étnicas, espeleológicas, pesqueiras, fluviais, lacustres, históricas, rurais,
urbanas, dentre outras.
Apesar de sua localização estratégica, que favorece o deslocamento das pessoas pelo país, estas regiões destacadas pelo estado como turisticamente potenciais ainda estão concentradas
em polos como Caldas Novas, Goiânia e entorno, Aruanã, Alto Paraíso, Pirenópolis e Goiás. As
demais não apresentam estrutura física capaz de atender grupos ou número maior de turistas;
não possuem equipamentos e prestadores de serviços com níveis mínimos de exigências do
Sesc; as vias de circulação de ônibus e as sinalizações ainda são precárias, o que inviabiliza atuar
nestes destinos. Os grandes desafios do Sesc para atuação neste campo no estado ou fora dele
estão relacionados diretamente aos determinantes da acessibilidade. Ao trabalhador de baixa
renda, o encarecimento dos serviços de uma maneira geral, dificulta e compromete a garantia
do seu direito ao lazer. Igualmente, a carência de equipamentos adaptados para o acesso, o
transporte e o uso destes pelo público com algum tipo de limitação física e motora representa
barreiras ao avanço da concretização da ideia de turismo para todos.
Todavia, ciente de seu papel na formação de uma cultura de viajantes, na promoção da acessibilidade turística, assim como no desenvolvimento socioeconômico resultante da ação turística,
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o Sesc Goiás propõe para 2018 uma programação de turismo emissivo geograficamente ampla
e socialmente preocupada com a valorização do povo e do conjunto patrimonial brasileiro.
O governo estadual traz em seu corpo de ações nas áreas do lazer e do esporte, vários espaços e inúmeros programas como vias de acesso ao bem-estar, ao enfrentamento dos problemas sociais, à ocupação do tempo livre e à formação de atletas; além disso, busca promover
eventos esportivos e recreativos, construir, reformar, ampliar espaços esportivos e capacitar
seus gestores e demais profissionais pertencentes a este campo. Estas formas de atuação do
governo estadual que, teoricamente, assistem as necessidades da população goiana, em sua
maioria estão voltadas ao incentivo e promoção do esporte de rendimento, tendo como principal objetivo a elevação da representatividade do estado no cenário nacional.
Apesar do volume de ações e espaços públicos, questões como: desinteresse do adolescente
e do jovem por uma vida ativa e comprometida com seu desenvolvimento humano e profissional; eventos e espaços de lazer qualificados não acessíveis à população de baixa renda; burocracia dos programas de incentivo ao esporte; o agravamento da violência e da sensação de
insegurança nos espaços públicos de lazer; e o sedentarismo, que segundo a última pesquisa
realizada pelo Ministério do Esporte (Diesporte, 2013), afeta 45,9% da população brasileira,
tendo nas faixas de idade superior ao 35 anos índices acima da média nacional, apresentam-se
como desafios sociais para os atores públicos e privados, do lazer e do esporte, que trabalham
no desenvolvimento de soluções que contribuam para avanços nessas áreas.
Diante deste cenário, o Sesc na posição de protagonista de suas ações no esporte, na atividade
física e na recreação, propicia às comunidades onde se situa experiências acessíveis, regulares,
qualificadas e de práticas espontâneas, não esvaziadas pelo senso comum, da ocupação do
tempo livre. As programações sistemáticas, com o propósito de contribuir para o avanço e
valorização da cultura esportiva e de lazer no estado, incidem positivamente na qualidade de
vida de seus clientes. Nos eventos competitivos, promove o esporte amador e o dimensiona
como prática saudável, prazerosa, socializadora e educativa. As ações de mobilização como o
Desafio fitness, Expedição VIRE Sesc, festivais temáticos e a Semana mundial do brincar trazem
o lazer como maneira de atingir todas as camadas etárias e via de estímulo para aquisição de
hábitos físico-esportivos e/ou recreativos regulares. Os seus espaços, durante todo ano, são
dotados de recursos humanos e físicos qualificados que viabilizam o seu pleno funcionamento
e o desenvolvimento das programações.

Contexto Sesc
Em que pese às inquietações e indefinições que se verificam no plano da sociedade, o Sesc
Goiás encontra-se em situação de relativa estabilidade financeira com condições de enfrentar
os desafios, garantindo a realização, com qualidade, de serviços imprescindíveis aos seus clientes específicos. Todavia, sem perder de vista esse quadro de diversidades, concentra esforços
para manter a reserva financeira em condições desejáveis com vistas a manter o equilíbrio e a
sustentabilidade institucional.
Num ambiente produtivo cada vez mais diversificado, o Sesc Goiás centra seu eixo de trabalho
no aperfeiçoamento do modelo de gestão, respaldado nos pressupostos da implementação
de melhores práticas de gestão, no aprendizado organizacional, na valorização das pessoas, na
busca constante por novos conhecimentos e por concepções, capazes de dar respostas mais
rápidas e condizentes com as mudanças que estão ocorrendo na sociedade em suas diversas dimensões, além do mercado. Define prioridades com a revisão de programações, respaldadas em
estudos e pesquisas que apontam as demandas e expectativas de seus clientes; revisa seu plano
de investimento com o adiamento de construções de novas unidades executivas, tanto na capital
quanto em cidades do interior do estado; readequa e qualifica seu quadro de pessoal.
É neste contexto que as propostas programáticas evidenciadas neste Programa de Trabalho se
sustentam.
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REFERENCIAIS
estratégicos
O Sesc Goiás, ao elaborar seu o presente Programa de
Trabalho para o exercício de 2018, o faz respaldado
nas Diretrizes para o Quinquênio 2016-2020 (DQs) e no
Plano Estratégico do Sesc 2017-2020 (PES), cuja declaração da missão e valores são:

Missão
Promover ações socioeducativas que contribuam para
o bem estar e a qualidade de vida dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, para uma sociedade justa e
democrática.

Valores
Conjunto de reflexões e ações que ressaltam os princípios aplicados ao relacionamento interpessoal e interinstitucional, norteando a convivência em sociedade, indicando os sentidos do pensar e do agir. Nessa
perspectiva, deve-se considerar a ética como um valor
fundante. Atuar eticamente consiste em iluminar condutas referenciadas por um consenso previamente estabelecido em cada contexto, assumindo a responsabilidade pelas escolhas feitas. Portanto, os princípios
éticos colocados pelo Sesc dizem respeito à adoção
de valores como:

Transparência – atuação íntegra com respeito às pessoas, à diversidade e à legislação, nas
atitudes, na utilização dos recursos e na comunicação institucional.
Excelência – desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos e métodos de trabalho,
nas atividades e serviços, tendo como referência os princípios e práticas que fortaleçam a
identidade institucional.
Atuação em rede – fortalecimento do pensamento sistêmico e da identidade institucional,
respeitando a diversidade regional.
Ação educativa transformadora – contribuição para o desenvolvimento do ser humano,
visando melhor compreensão de si mesmo, das suas potencialidades, do contexto em que
vive, de sua capacidade de realizar escolhas e de colaborar para a coletividade.
Sustentabilidade – incorporação de práticas sustentáveis, transversais e integradas, às
ações institucionais.
Acolhimento – adoção de atitudes e condições para materializar o adequado acesso e
permanência dos diversos públicos, considerando aspectos socioeconômicos, estruturais
e culturais.
Respeito a diversidade – tratamento digno para todos, na promoção de acessibilidade, da
inclusão sociocultural e recusa a qualquer forma discriminatória.
Protagonismo – referência na idealização e execução de ações socioeducativas para o
cumprimento de suas finalidades.
Inovação – promoção de um ambiente favorável à criação e experimentação de novas
ideias e iniciativas que propiciem o aperfeiçoamento e ou mudanças estruturais, contribuindo para o reconhecimento da instituição.
Em sintonia também com estas diretrizes nacionais, as propostas programáticas evidenciadas
aqui estão totalmente alinhadas às diretrizes, objetivos, indicadores e metas estratégicas.
Ações de comunicação institucional (PES). Considerando que a estratégia para alcance deste objetivo está focada na elaboração do Plano Nacional de Comunicação e que
o mesmo ainda não foi executado, as ações estratégicas do Regional pautar-se-ão pela
intensificação do uso de mídias digitais com o investimento em anúncios nas plataformas
Facebook, Google, Instagram, Youtube; transmissão de eventos ao vivo pelo Facebook;
incremento de publicações das programações nos meios online e também criação de newsletters para divulgação por e-mail marketing e nas páginas das redes sociais do Regional.
O relacionamento com a imprensa e os formadores de opinião acontece por meio de envio
diário de sugestões de pautas e releases e no auxílio na busca de fontes de conteúdos extra
Sesc. No que se refere ao aprimoramento e intensificação da comunicação interna, no Regional esta ação se concretizará com a atualização da intranet num formato mais interativo
e dinâmico e com a elaboração de um novo informativo com conteúdos voltados para o
bem-estar do funcionário.
Priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (PES). De acordo com os dados do SDE, do total de clientes
habilitados7, 99,4% são clientes beneficiários (comerciários e dependentes), e, destes, 89%
recebem menos de 3 salários mínimos8. Em se tratando especificamente da participação
deste público específico do Sesc no conjunto das atividades e serviços que compõem este
indicador, ela é superior a 85%, conforme dados das previsões de metas para 2018.
Melhorar a prestação e qualidade dos serviços (PES). Das ações estratégicas vinculadas à
7 Refere-se ao período de julho de 2016 a julho de 2017.
8 Excluído aqueles sem remuneração.
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sustenção deste objetivo, o Regional focará nas medidas de simplificação e agilização dos
processos de atendimento ao cliente, especialmente através da qualificação continuada
dos funcionários. Já a interiorização das ações por meio de parcerias se dará via unidades
móveis do OdontoSesc e Saúde Mulher que, para 2018, preveem atender em torno de 18
municípios, adotando inclusive a estratégia de consórcios municipais como forma de otimizar custos e ampliar os territórios atendidos. Em se tratando dos investimentos na infraestrutura para o atendimento às necessidades dos clientes, o Sesc Goiás prevê 5,4% das suas
receitas totais para a excução dos projetos de construções, reformas de ampliação e nos
serviços de manutenção, adequação e revitalização das suas instalações físicas.
Aprimorar e inovar a ação finalística (PES). Para a sustenção deste objetivo foram definidas
várias ações estratégicas e, dentre estas, o Regional aperfeiçoará os instrumentos para a elaboração de diagnóstico das demandas sociais relacionadas à missão do Sesc e de levantamento da situação das ações socioeducativas ofertadas frente as demandas sociais identificadas.
Proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento das pessoas (PES). Do
conjunto de ações estratégicas estabelecidas para este objetivo, o Regional dará continuidade ao desenvolvimento do programa de capacitação continuada dos recursos humanos
em todos os níveis, conforme evidenciado no item Quadros de Medidas – Capacitação de
Recursos Humanos; continuidade de execução do Programa de incentivo à especialização;
retomada do Programa de avaliação de desempenho; continuidade das ações de atendimento psicossocial aos funcionários e respectivas famílias. Estas propostas, dentre outras,
estão relatadas neste documento no item Iniciativas e Ações Prioritárias da Administração.
Proporcionar ambientes adequados para o desenvolvimento das ações (PES). A principal estratégia do Regional relacionada a este objetivo é o desenvolvimento do Programa
saúde corporativa, que em 2017 está em fase de experimentação nas unidades do Sesc
Cidadania e Sesc Educação Continuada. Outra ação estratégica relevante para o alcance
deste objetivo, no que se refere ao desenvolvimento de projetos arquitetônicos que levem em consideração a territorialidade, a concepção finalística e a cultura organizacional
local, trata-se da realização, uma iniciativa do Departamento Nacional em conjunto com os
DDRR, do diagnóstico participativo que, de forma geral, tem como objetivo aprofundar os
conhecimentos sobre uma determinada realidade, seja ela, bairro, território, município ou
mesmo uma temática.
Potencializar soluções de tecnologia da informação e comunicação (PES). A adoção de
melhores práticas para a implantação da governança de TI foi implementada em 2011 utilizando o COBIT 5 como modelo de negócios e de gestão global para governança e gestão
de TI corporativa. Para manter o processo de melhoria contínua, o Regional criou o Comitê
Estratégico de TI e está elaborando o Plano Diretor de TI.
Assegurar equilíbrio econômico-financeiro para o desenvolvimento da instituição em
longo prazo (PES). O Regional tem investido na ferramenta B.I. (Bussines Inteligent) com
vistas ao aprimoramento do acompanhamento, controle e avaliação da execução orçamentária. Os estudos de viabilidade para projetos de investimento foram aperfeiçoados tendo
como referência a Resolução Sesc nº 1.345/2017; o Regional ainda adota a elaboração de
pesquisas e estudos socioeconômicos e culturais dos municípios potenciais para inteorização. Cabe mencionar aqui também o próprio Diagnóstico participativo, que em termos de
metodologia e técnicas de pesquisas, avança inclusive em relação às pesquisas e estudos
que o Regional tem realizado até então.
Protagonismo do Sesc na ação finalística (DQ). Todos os serviços finalísticos desenvolvidos pelo Sesc Goiás são prestados por ele mesmo, ou seja, todas as programações propostas para 2018 são protagonizadas pelo Regional, concretizando as atribuições institucionais
de idealizar, planejar e executar suas ações junto aos seus clientes.
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Responsabilidade socioambiental (DQ). O aumento da conscientização socioambiental
tem influenciado mudanças de postura em toda a sociedade e no Sesc não é diferente.
Assim, e coerente com esta DQ, o Sesc Goiás, que desenvolve, desde 1990, ações voltadas
à preservação e melhoria do ambiente humano e, ao longo deste período, tem ampliado
e aperfeiçoado suas práticas nesse campo9, em 2018 dará continuidade a estas práticas.
Aperfeiçoar as ações de Turismo Social (DQ). Por meio de investimentos contínuos nas
instalações físicas das unidades de hospedagem, em programações e nas equipes técnicas.
A acessibilidade à programação do Turismo Social se concretizará por meio do atendimento ao cliente específico do Sesc, preferencialmente o de baixa renda. Também estão sendo aperfeiçoados os instrumentos de acompanhamento e avaliação das ações de Turismo
Social por meio dos sistemas Turismonet, WebTur e o B.I., os quais favorecem conhecer
mais e melhor o perfil socioeconômico dos clientes destes serviços.
Ampliação dos serviços por meio de tecnologia (DQ). Assim como em 2017, para o exercício de 2018 o Regional não está contemplando, neste Programa de Trabalho, nenhuma
ação articulada a esta DQ, em função de não dispor ainda de tecnologias e metodologias
adequadas ao ambiente tecnológico e virtual, tais como preconizam esta diretriz.

9 Para conhecer a atuação do Regional nesta área, recorrer aos Programas de Trabalho e Relatórios de Gestão referentes aos exercícios
de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
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PROPOSTAS PROGRAMÁTICAS
atividades e serviços
O Sesc Goiás está presente nas cidades de Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Itumbiara e Jataí,
e em muitas outras por meio de unidades móveis, influenciando e sendo influenciado por estas
cidades, por meio de sua rede de instalações fixas e móveis, associadas ao intenso conjunto
de atividades e serviços sociais que favorecem o acesso, o encontro, a troca, a convivência e a
combinação de diferenças.
Cada unidade em funcionamento constitui-se numa intervenção na organização urbana dos locais onde se instala. Diante da heterogeneidade do público atendido, as nossas unidades executivas oferecem, em uma só estrutura, teatro, auditórios, salas de aula, laboratórios, salas de
TV e vídeo, salas de música, dança, artes, ginásios e quadras poliesportivas, academias e salas
de artes marciais, parques aquáticos, brinquedotecas, áreas livres e espaços para convivência,
salões para eventos e jogos recreativos, atividades infantis em playgrounds, restaurantes e lanchonetes, campos para futebol, consultórios odontológicos, médicos e nutricionais, bibliotecas
e salas de internet, salas de avaliações físico-funcionais, saunas e duchas, apartamentos e suítes
com acomodações para hospedagem e férias, entre tantos outros.
O Sesc oferece às regiões onde se instala, com unidades fixas ou móveis, mais do que uma
instalação física com seus múltiplos serviços aberto a todos. A realização de programações
acontece, muitas vezes, por meio do trabalho em parceria que é, antes de tudo, uma oportunidade de intercâmbio com entidades e organizações públicas e privadas com atuação similar
à entidade.
Inserindo-se por meio do desenvolvimento de atividades e serviços nos campos programáticos
da educação, saúde, cultura, lazer e assistência, as ações do Sesc partem do princípio das demandas e da valorização das pessoas, ações que têm como horizonte a educação permanente.
De forma integrada, o Sesc se mantém presente na vida dos comerciários e das comunidades
com as quais tem vínculo, procurando manter a harmonia que deve prevalecer no desenvolvimento completo do ser humano.
Desse modo, o Sesc, cumprindo seu papel social, reforça a sua missão com a responsabilidade
de concretizar mais um exercício de trabalho. Grande parte deste esforço está registrado neste
Programa de Trabalho, o qual traz uma síntese das propostas programáticas para 2018 em cada
programa e nas atividades com suas respectivas modalidades e realizações.

Programa de TRABALHO 2018 • Sesc Goiás

23

Crianças da Educação Infantil do Sesc
Universitário durante participação no
projeto Páscoa Solidária.
Foto: Arquivo Sesc Goiás

Programa
EDUCAÇÃO
Na centralidade das discussões e ações sobre os caminhos do crescimento econômico sustentável e do desenvolvimento, a educação, como processo social por
excelência, tem sido incluída com importância distinguível. Trata-se, portanto, de um dos fatores de mudança e de transformação individual e social.
Com esta perspectiva, o Sesc Goiás não somente fortalece o caráter educativo dos seus serviços, que estão
sendo ampliados nas diversificadas áreas dos Programas
Educação, Cultura, Saúde, Assistência e Lazer, mas também enfatiza, de forma significativa, sua ação no campo
da educação, pelos compromissos que tem com a classe comerciária e com o desenvolvimento social do país.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Objetivo geral: contribuir para o acesso da criança a processos de apropriação, renovação e
articulação de conhecimento e aprendizagens de diferentes linguagens e direito à proteção,
saúde, liberdade, confiança, respeito, brincadeira e interação com outras crianças.
Unidades executivas que desenvolverão a atividade: Sesc Universitário, Sesc Faiçalville e
Sesc Anápolis.
Realização que será desenvolvida no Sesc Goiás: Pré-Escola, em período parcial.
Público-alvo: crianças de 3 a 5 anos matriculadas na pré-escola, com a participação de seus
familiares nos eventos socioculturais interdisciplinares.

Programação sistemática
Os primeiros anos de vida repercutem para sempre no desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil é um direito, por isso é uma prioridade na Educação Básica. Nessa etapa, as
funções de cuidar e de educar coexistem, de forma complementar e indissociável, superando
dicotomias amparadas numa incompreensão do que seja desenvolvimento integral, e que deixa de conceber a criança como um ser humano com direitos. Dessas funções decorre a elaboração de diretrizes pedagógicas que orientam um trabalho docente para as especificidades
dessa etapa.
Com base nos objetivos e princípios filosóficos, sociológicos e pedagógicos da Educação Infantil, atendendo aos pressupostos da Proposta Pedagógica do Departamento Nacional e do
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a programação desta atividade, no
Regional, para o exercício de 2018, reforçará a metodologia com o reconhecimento e valorização das diferenças socioculturais existentes entre as crianças, reinventando os espaço da sala
de aula, por meio de projetos e atividades, para que neles se deem as interações do sujeito
que aprende com o mundo físico e social, proporcionando-lhe vivências e situações de troca
de conhecimento, além de promover sua autonomia e cooperação, fatores importantes na
formação de um cidadão criativo, crítico e ativo.
A organização curricular da Educação Infantil será mantida, dando ênfase aos eixos de trabalho orientados para a construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações
que estabelecem com as áreas de conhecimento (Música, Corpo e Movimento, Artes, Práticas
de Oralidade Leitura e Escrita, Matemática, Natureza e Sociedade). Estes eixos serão desenvolvidos por meio de projetos didáticos, espaços de aprendizagens e/ou outras modalidades
organizativas originadas no contexto escolar, de interesse das turmas ou ainda referentes às
necessidades dos mesmos.
A proposta de trabalhar com projetos do interesse de cada turma e com espaços de aprendizagens será construída ao longo do ano, visando a uma aprendizagem significativa e eficaz,
envolvendo os conteúdos propostos distribuídos nas diversas áreas do conhecimento através
de atividades diversificadas em pequenos grupos, simultaneamente.

Realização: Pré-Escola
Compreende ações destinadas ao cuidado e educação de crianças de 3 a 5 anos matriculadas
na pré-escola.
Período de realização: de janeiro a junho e de agosto a dezembro.
Espaços de realização: salas de aulas das escolas de educação infantil do Regional, parques
infantis, parques aquáticos, ginásios esportivos, bibliotecas e outros espaços das unidades.
Público-alvo: crianças de 3 a 5 anos de idade, prioritariamente dependentes de comerciários
e de baixa renda.
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Programa EDUCAÇÃO

A programação pedagógica é desenvolvida sistematicamente pelas escolas de Educação Infantil
do Regional, sendo enriquecida com projetos pedagógicos e eventos socioculturais, tais como:
Construindo e fortalecendo vínculos: visa estimular nas crianças a manifestação da confiança no ambiente escolar, vivenciando um bom processo de adaptação, a fim de desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma independente, segura de suas capacidades e criando vínculos afetivos em clima de confiança e respeito ao próximo.
Principais ações: programação especial durante a semana, com música, danças, brincadeiras, rodas de conversas, organização de espaços de aprendizagens, oficinas artísticas, contação de histórias, apresentação teatral, sessão de cinema, circuito de jogos, brinquedos
infláveis, passeios pela escola apresentando aos novos alunos os espaços e as pessoas que
pertencem a este lugar e assim fazendo-os sentir-se mais seguros no espaço escolar.
Espaços de Realização: salas de aula, pátio, parque da Educação Infantil, parque aquático
e áreas livres das unidades.
A magia do teatro: objetiva proporcionar às crianças a oportunidade de contato com os
diversos segmentos da arte através do teatro, ampliando seus conhecimentos e enriquecendo suas experiências culturais.
Principais ações: assistir a espetáculos teatrais e participar de conversas com os atores e
produtores para que conheçam o desenvolvimento de um percurso criativo e assim articular o conhecer, fruir e produzir Arte.
Espaço de realização: Teatro Sesc Centro e outros teatros das cidades de Goiânia e Anápolis.
Gente que mora dentro da gente: dia da família: promover a integração e a parceria
entre a família e a escola, bem como estimular a socialização, o relacionamento e o bem
estar entre os integrantes da família, através de momentos de reflexão sobre os diversos
contextos e estruturas familiares.
Principais ações: serão desenvolvidas rodas de conversas sobre a diversidade familiar e
programações especiais alusivas às comemorações a este dia, buscando sempre refletir sobre a família, além de propiciar momentos de interação, convivência e descontração entre
os integrantes da família.
Espaço de realização: dependências da Educação Infantil e outros espaços das unidades executivas.
Arrasta-pé da Educação Infantil: visa ampliar o conhecimento das crianças quanto aos
costumes das festas juninas, a história e o valor das mesmas dentro da cultura brasileira.
Principais ações: serão realizadas durante todo o mês de junho atividades de pesquisas,
brincadeiras, músicas e comidas típicas dos festejos juninos, encerrando as comemorações
com a realização do arrasta-pé da Educação Infantil com apresentações das quadrilhas e
outras danças típicas apresentadas pelas crianças.
Espaço de realização: Salão de eventos da unidade Sesc Faiçalville.
5ºs Jogos da Educação Infantil (JOEDI): tem a finalidade de envolver as crianças em atividades saudáveis, desenvolvendo o espírito esportivo e o gosto pelo esporte, resgatando
valores, autoestima, integração escolar e social.
Principais ações: serão realizados estudos sobre algumas práticas esportivas e suas histórias. As turmas escolherão as práticas esportivas que farão parte do evento e optarão, dentre elas, pelas quais irão competirão. A abertura dos Jogos constará de hino nacional, desfile das bandeiras e das equipes por turmas, juramento dos atletas, ritual de acendimento da
Pira Olímpica, apresentações artísticas referentes aos jogos, desafios, jogos competitivos e
o encerramento com a entrega de medalhas a todos os participantes.
Espaço de realização: espaços da Educação Infantil, parques aquáticos, quadras e ginásios
esportivos das unidades.
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Mostra de saberes: evento de encerramento do ano letivo com a realização de uma mostra
pedagógica evidenciando os conhecimentos e as produções das crianças, sistematizados
nos projetos didáticos.
Principais ações: organização da mostra pedagógica com a montagem de stands para a
demonstração de experimentos e a exposição dos trabalhos realizados pelas crianças no
decorrer do ano letivo.
Espaço de realização: salas da Educação Infantil e espaços de convivência das unidades.
Transição dos segmentos educacionais: Educação Infantil para o Ensino Fundamental:
propõe realizar ações de socialização e interação antecipatória das crianças do Jardim II
com as crianças do 1º ano do ensino fundamental do Sesc Cidadania, buscando facilitar a
transição de uma etapa de ensino para a outra.
Principais ações: a realização de visita das crianças da Educação Infantil ao Sesc cidadania,
para que as mesmas possam conhecer a futura escola e ter contato com os alunos e professores.
Espaço de realização: salas de aula, pátio, parque Infantil, auditório, biblioteca, lanchonete/refeitório e demais espaços do Sesc Cidadania.
Acompanhamento médico, odontológico, nutricional e sociopedagógico (Amons): projeto multidisciplinar que tem como objetivo contribuir para a autonomia na mudança de
hábitos a partir do movimento ensino-aprendizagem nos aspectos médico, odontológico,
nutricional e sociopedagógico das crianças.
Principais ações: acompanhamento médico, com a avaliação do estado físico da criança,
incluindo a acuidade visual; acompanhamento odontológico, por meio do levantamento
das necessidades bucais, realização do diagnóstico e tratamento clínico, controle de placa
visível através da escovação supervisionada; acompanhamento nutricional, com avaliação
e realização do diagnóstico nutricional individual de consulta dietoterápica com as crianças
que apresentarem alteração no estado nutricional e/ou algum tipo de restrição alimentar;
planejamento e preparação do lanche considerando as especificidades daquelas crianças
com algum tipo de restrição alimentar; desenvolvimento do projeto “Mãos à horta” com
atividades voltadas para a educação nutricional alimentar e ambiental. Serão trabalhadas
questões de sustentabilidade através da importância de cultivar alimentos orgânicos e o
processo de compostagem. As crianças participarão de todo o processo: preparo da terra, plantio, cuidados, colheita, degustação de alimentos colhidos, preparação de receitas
utilizando estes alimentos e a realização da feira de hortaliças; acompanhamento do desenvolvimento sociopedagógico das crianças com orientações e devolutivas aos pais e/ou
responsáveis pelas crianças.
Espaço de realização: diversos espaços das unidades executivas.
Parcerias internas: Atividade Nutrição – Realizações Lanches e Clínica ambulatorial; Atividade Saúde Bucal – Realização Clínica ambulatorial (quando da necessidade de tratamento), e Atividade Cuidado Terapêutico – Realização Clínica ambulatorial.
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ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo geral: contemplar o desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo, social, ético e estético,
com vistas a uma formação ampla, tendo como prioridades a aquisição de conhecimentos básicos
e a preparação científica, aliadas à capacidade de pesquisa, de análise crítica, do aprendizado, criação, formulação, interpretação e atuação no mundo de forma cidadã.
Unidade executiva que desenvolverá a Atividade: Sesc Cidadania.
Realizações que serão desenvolvidas no Sesc Goiás: Anos iniciais e Anos finais em períodos
parciais e Progressão Parcial.
Público-alvo: crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 14 anos, com a participação de seus
familiares nos eventos socioculturais interdisciplinares.

Programação sistemática
A metodologia adotada envolve aulas regulares, ministradas por professores oficialmente habilitados com o objetivo de trabalhar os conteúdos formais de acordo com as exigências legais
do MEC; aulas especiais, diferenciadas, com a utilização de metodologias diversas, ministradas
pelos professores com o objetivo de facilitar a aprendizagem através de vivências; planejamento coletivo, que consiste em atividade trimestral que possibilita o diálogo interdisciplinar e
contextualizado, a elaboração de aulas diferenciadas, a equiparação da proposta pedagógica,
a revisão dos objetivos atitudinais, conceituais e procedimentais, além de melhorar a comunicação entre os professores e coordenação pedagógica, proporcionando maior qualidade aos
serviços educacionais prestados e mantendo o compromisso do Sesc com a educação cidadã;
conselhos de classe, através de reuniões trimestrais com a equipe docente, pedagógica e
orientação educacional com o objetivo de verificar o desempenho escolar dos alunos e traçar
estratégias que favoreçam a aprendizagem dos mesmos; plantões pedagógicos, por meio de
reuniões trimestrais de atendimentos dos professores aos pais, com o objetivo de informá-los
sobre o desempenho escolar de seus filhos e reforçar a parceria escola-família; orientação educacional, realizada por profissional habilitado em Pedagogia, Psicologia ou Psicopedagogia,
que consiste no acompanhamento individual do aluno, intervindo, quando necessário, para
sanar as dificuldades apresentadas no decorrer do processo de aprendizagem.
Constam ainda da proposta metodológica as seguintes ações: receber e aconchegar as crianças
oriundas da Educação Infantil, favorecendo um ambiente aconchegante em que a criança possa
conhecer e viver novas experiências, expressando seus pensamentos, sentimentos e emoções
livremente; festa Junina, por meio de pesquisas, leituras, produções, danças, ritmos e tradições
que envolvem o período junino; JICESC, evento pedagógico desenvolvido por meio de jogos esportivos com o objetivo de despertar o gosto pela prática esportiva, o respeito mútuo, a harmonia e a integração entre os educandos; prática de transição dos segmentos educacionais (anos
iniciais e finais), desenvolvida, especialmente a partir do final do 2º semestre, com o objetivo de
propiciar uma transição confortável e eficaz aos discentes na passagem dos anos finais de cada
segmento, apresentando as propostas de ensino-aprendizagem e do corpo docente.

Realização: Anos iniciais
Compreende do 1º ao 5º ano, com o desenvolvimento de ações voltadas à educação de crianças matriculadas regularmente nesta etapa de ensino, objetivando o domínio de conhecimentos que compõem a base do currículo nacional, e a formação de sujeitos capazes de compreender o mundo em que vivem, para nele atuarem.
Período de realização: de janeiro a junho e de agosto a dezembro.
Espaços de realização: salas de aulas da escola, parque infantil, auditório, laboratórios, quadra
esportiva multiuso, bibliotecas e outros espaços da unidade.
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Público-alvo: crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 10 anos, prioritariamente dependentes de comerciários e de baixa renda.
Além das atividades constantes na programação anual, outras ações pedagógicas, sociais e
culturais serão desenvolvidas:
Festa em Família: destinada a todos os educandos deste segmento, visa contribuir para a
interação entre a família e a escola, possibilitando o envolvimento afetivo entre todos, resgatando valores como o amor, a afetividade, a cooperação, o reconhecimento e o respeito
às diferentes formações familiares.
Principais ações: exibição de filmes, realização de passeios e de gincanas, oficinas, atividades esportivas, produção de poesias, canções, textos autorais e estudo de melodias,
entre outras.
Encontro com escritores: voltado para os educandos do 1º ao 5º ano, busca promover o
diálogo e a socialização entre “quem escreve”, “quem ilustra” e “quem lê”, permitindo aos
leitores conhecer o autor e o ilustrador, o que pensam, o que os levou a escrever/ilustrar as
obras literárias e o que envolve seus processos criativos.
Principais ações: leitura e releituras de livros literários e de textos autorais, confecção de
cartões, cartazes, bilhetes, desenvolvimento de oficinas literárias e estudo da biografia do
autor escolhido. Terá como culminância o encontro dos educandos com o autor/escritor
convidado para uma conversa sobre o seu trabalho, além de um momento de autógrafos.
Cultivando e semeando valores humanos para um cotidiano de paz: ação pedagógica
que visa transmitir aos educandos deste segmento uma mensagem de valorização à vida e
à conscientização sobre questões éticas, morais e sociais, visando à formação integral da
cidadania através da observação, discussão e reflexão do cotidiano da escola para a vida
através dos combinados éticos, dos projetos Páscoa solidária, Bullying e Somos diferentes,
mas não desiguais.
Principais ações: leitura de livros literários, leituras e releituras de diversos gêneros textuais, textos autorais, confecção de cartões, cartazes, bilhetes, oficinas literárias e estudo
do tema desenvolvido.
Receber e aconchegar: adaptação e acolhimento: visa propiciar um ambiente aconchegante em que as crianças possam conhecer e viver novas experiências, expressando seus
pensamentos, sentimentos e emoções livremente.
Principais ações: dinâmicas de apresentação e socialização entre as crianças do 1º ano
deste segmento, confecção de crachás e fichas para identificação e reconhecimento do
próprio nome e dos colegas; passeio pela unidade escolar do Sesc Cidadania visando a
localização espacial nas dependências da escola; realização de brincadeiras coletivas em
sala de aula e no pátio externo da unidade.
Escrevendo histórias, tecendo sonhos: cirandar e ampliar: ação pedagógica que propicia
aos educandos do 1º ano o conhecimento e a compreensão de diversos portadores textuais,
despertando o prazer da leitura e a habilidade de ler e escrever dentro de um contexto
social.
Principais ações: dinâmicas de leitura individual e coletiva com materiais diversos; confecção de fichas para identificação e reconhecimento de palavras que fazem parte do contexto
de vida dos alunos, brincadeiras coletivas em sala de aula e no pátio externo da unidade;
contação de histórias pelas professoras e depois pelas próprias crianças, que apresentam
seus livros preferidos para os colegas, visitas à biblioteca para empréstimo e manuseio de
livros, exibição de filmes, realização de oficinas literárias, teatro, brincadeiras, elaboração
de escrita e criação de livros, incentivando a autoria.
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Sarau literário: a arte da escrita e da leitura como motivadora do desenvolvimento
humano: propicia ao educando do 2º ano a leitura de diversos gêneros textuais de variados autores e a produção de seus próprios textos de forma individual e coletiva, possibilitando um momento de encontro entre as turmas para socialização dessas produções
através de vivências.
Principais ações: dinâmicas de leitura individual e coletiva de diversos gêneros textuais,
brincadeiras coletivas em sala de aula e no pátio da escola; contação de histórias pelas professoras e depois pelas próprias crianças, que apresentam seus textos preferidos para os
colegas, visitas à biblioteca para empréstimo e manuseio de livros, apreciação escrita e criação de textos incentivando a autoria, incentivo a declamações e exposição de trabalhos.
No terceiro trimestre letivo (outubro/novembro/dezembro) ocorre a exposição e apresentação dos diversos trabalhos produzidos pelos próprios alunos para seus colegas e famílias.
Motorista e pedestre legais: a paz no trânsito depende de todos: destinada aos educandos do 2º ano, visa incentivar e ampliar os conhecimentos relacionados à educação para o
trânsito, objetivando à conscientização, responsabilidade e aquisição de hábitos de segurança e cidadania, bem como a formação do cidadão na condição de condutor, pedestre
e passageiro.
Principais ações: leitura, escrita e produção de cartazes, panfletos e mensagens para difundir os conhecimentos para toda a comunidade escolar, produção de maquetes e de um kit
trânsito, contendo almanaque, bloco de multas e carteiras de habilitação mirim.
Nosso planeta, nossa casa: ação voltada para os educandos do 3º ano com a finalidade de
desenvolvê-los e de conscientizá-los sobre a importância da preservação do planeta Terra,
com sugestões para minimizar o impacto da atuação do homem sobre o meio ambiente.
Principais ações: leituras compartilhadas, debates, dinâmicas, leitura de documentário e
exibição de filmes, realização de oficina de criação de brinquedos construídos com materiais reutilizados e outras atividades que promovam atitudes sustentáveis.
Ele pinta, nós pintamos: a arte vai à escola: ação pedagógica que visa, a partir da visita de
um artista goiano à escola, enriquecer o aprendizado dos educandos do 3º ano nas diversas
linguagens da arte, propiciando aos mesmos compreender e identificar a arte como fato
histórico, contextualizado nas diversas culturas, bem como identificar a existência de
diferenças nos diferentes padrões artísticos e estéticos.
Principais ações: pesquisas de vídeos, slides, fotos e catálogos referentes aos artistas e
suas obras; estudo de dados históricos, sociais e culturais de forma interdisciplinar; apreciação e manuseio de produções artísticas. No mês de novembro, o(a) artista goiano(a) irá
à escola para ser entrevistado(a) pelos alunos e para falar sobre a sua trajetória e também,
para visitar a exposição das obras feitas pelos próprios alunos.
Envelhecer é o exercício de viver: busca oportunizar aos educandos do 4º ano conhecer
as origens, as histórias, as tradições e os costumes vivenciados por seus avós, permitindo
o reconhecimento de aspectos que influenciam a organização familiar e possibilitando a
percepção e o fortalecimento do vínculo afetivo entre as crianças e seus avós.
Principais ações: leitura compartilhada entre educandos e professores; interpretação de
livros literários, de filmes e elaboração de produções artísticas com diversos materiais e
exposição dos trabalhos manuais, realização de contação de histórias e momento de degustação das quitandas preferidas feitas pelos avós para os seus netos. No mês de junho os
avós serão convidados a vir à escola passar a tarde com seus netos, participando da exposição dos trabalhos realizados por eles e assistindo a pequenas apresentações dos próprios
educandos no auditório da escola.
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Nós compartilhamos com você aquilo que lemos. Leiam também: esta ação pedagógica
visa despertar nos educandos do 4º ano o gosto pela leitura, conscientizando-os da importância do hábito de ler, e alertando-os quanto à valorização das oportunidades de contato
com livros e os novos conhecimentos adquiridos a partir da prática da leitura.
Principais ações: leitura e interpretação do livro “O Menino Maluquinho”, exibição de
filmes, criação de mural, produção de cartazes, realização de oficinas literárias e sugestões
de leituras. No mês de novembro, terá a culminância com a contação de histórias e lanche
coletivo, e exposição dos trabalhos realizados e os livros arrecadados.
Viver a vida. Eu me cuido, cuido de você e do meio ambiente, busca transmitir uma mensagem de valorização à vida e sobre a importância de manter-se longe das drogas e da violência, conscientizando os alunos do 5º ano a respeito das questões éticas, morais e sociais.
Principais ações: leitura de textos relacionados à temática proposta, com aulas e uma variedade de atividades interativas ministradas e coordenadas por um policial militar e pelas
próprias professoras, com a participação de grupos, em um aprendizado cooperativo.
Aula da saudade: destinada aos educandos do 5º ano, prevê um momento de interação
entre educandos e professores, marcando de forma significativa o encerramento desta fase
e ampliando e fortalecendo os laços afetivos entre educandos e professores.
Principais ações: realização de uma aula diferenciada em outra unidade do Sesc, com momentos de integração e socialização entre alunos e professores.

Realização: Anos finais
Engloba do 6º ao 9º ano, em ações voltadas para a educação de adolescentes, em período
parcial, objetivando o domínio de conhecimentos que compõem a base do currículo nacional,
e a formação de sujeitos capazes de compreender o mundo em que vivem e nele atuar.
Período de realização: de janeiro a junho e de agosto a dezembro.
Espaços de realização: salas de aulas da escola, parque infantil, auditório, laboratórios, quadra
esportiva multiuso, biblioteca e outros espaços da unidade.
Unidade executiva que desenvolverá a Realização: Sesc Cidadania.
Público-alvo: crianças e adolescentes na faixa etária de 11 a 14 anos, prioritariamente dependentes de comerciários e de baixa renda.
Os conteúdos pedagógicos são enriquecidos com eventos e metodologias diferenciadas. Entre
os vários eventos e ações, destacam-se:
Olimpíada Internacional Canguru da Matemática: com a participação dos educandos do
6º ao 9º ano, trata-se de uma ação que busca promover a divulgação da Matemática elementar, estimulando e motivando o maior número possível de discentes a estudar esta
disciplina como complemento a outras atividades que pressupõem o raciocínio lógico matemático para sua realização.
Principais ações: desde os primeiros dias de aula os professores de Matemática trabalharão atividades de raciocínio lógico-matemático, bem como a aplicação de provas, dessa
olímpiada, de anos anteriores. Na terceira quinta-feira do mês de março, será realizada a
prova deste evento internacional de Matemática.
Olimpíada de Matemática do estado de Goiás: busca incentivar os educandos do 7º ao
9º ano para o tratamento dos problemas apresentados a partir dos seguintes requisitos:
formulação matemática do problema proposto, clareza no raciocínio lógico, justificativa de
cada passo no processo de resolução de uma questão, organização na apresentação da
resolução de uma questão, uso correto de unidades e figuras, quando for o caso, e inciativa
de procurar soluções interessantes.
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Principais ações: apresentação da proposta da Olimpíada de Matemática do estado de
Goiás aos educandos, distribuição de listas de exercícios com dificuldades gradativas e específicas para cada ano/série e momentos para sanar dúvidas e orientar sobre o processo
de inscrição e realização da olimpíada.
Encontro com escritores: voltado para os educandos do 6º ao 9º ano, busca promover o
diálogo e a socialização entre “quem escreve”, “quem ilustra” e “quem lê”, permitindo aos
leitores conhecer o autor e o ilustrador, o que pensam, o que os levou a escrever/ilustrar as
obras literárias e o que envolve seus processos criativos.
Principais ações: leitura e releituras de livros literários e de textos autorais, confecção de cartões, cartazes, bilhetes, desenvolvimento de oficinas literárias e estudo da
biografia do autor escolhido. Também acontecerá o encontro dos educandos com o
autor/escritor convidado para um bate-papo sobre o seu trabalho, além de um momento de autógrafos.
Cultivando e semeando valores humanos para um cotidiano de paz: ação pedagógica
que visa transmitir aos educandos deste segmento uma mensagem de valorização à vida e
à conscientização sobre questões éticas, morais e sociais, visando à formação integral da
cidadania através da observação, discussão e reflexão do cotidiano da escola para a vida
através dos combinados éticos, e dos projetos Páscoa solidária, Bullying e Somos diferentes, mas não desiguais.
Principais ações: leitura de livros literários, leituras e releituras de diversos gêneros textuais, textos autorais, confecção de cartões, cartazes, bilhetes, oficinas literárias e estudo
do tema desenvolvido.
Paredão literário: ação pedagógica que visa estimular e fomentar entre os educandos do 6º
ao 8º ano, de forma significativa, o gosto pela leitura dos livros literários adotados pela escola.
Principais ações: leitura de livros literários previamente escolhidos pela professora, interpretação e contextualização dos textos desenvolvidos através de atividades e elaboração
do Jogo da Literatura, em que os estudantes divididos em grupos, elaboram e constroem
jogos (jogo da memória, soletrando palavras, explicando vocábulos) sobre as obras e jogam entre si.
Sarau Interdisciplinar: ação pedagógica que propõe o trabalho, entre os educandos do 6º
ao 8º ano, de uma obra literária previamente selecionada pela professora em seus diversos
aspectos, estabelecendo a interdisciplinaridade com as áreas de Literatura, Gramática, Produção Textual, Geografia, História, Filosofia e Ciências.
Principais ações: os estudantes serão divididos em grupos e a partir da escolha de um
gênero textual (entrevista, jornal, história em quadrinhos, notícia), farão a leitura do livro e
posteriormente a apresentarão para os demais. Também haverá a realização de um aulão
com o conteúdo de um filme com a mesma temática da obra lida.
Ações de educação ambiental: objetivam conscientizar os estudantes dos 6º e 7º anos e
a comunidade escolar como um todo, sobre a necessidade de se construir uma vivência
comunitária baseada na preservação do meio ambiente, sem poluição, criando formas de
construir ações efetivas de respeito ao meio ambiente.
Principais ações: realização de pesquisas, pelos estudantes, sobre questões ambientais
relacionadas à água, aos seres vivos e não vivos, às doenças transmitidas pelo mosquito
Aedes aegypti, à coleta seletiva, ao descarte de óleo de cozinha, a remédios vencidos,
entre outras questões. Após assistirem às palestras sobre Água (6º ano), Meio Ambiente
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(7º ano) e Descarte Correto do Óleo de Cozinha, ministradas pela Saneago, os estudantes
elaborarão propostas realizáveis na escola sobre estes temas.
Práticas de transição dos segmentos educacionais: ação que propicia a transição adequada
e tranquila dos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais para o 6º ano
do Ensino Fundamental Anos Finais e dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental
para o 1º ano do Ensino Médio, apresentando as propostas de ensino-aprendizagem e do
corpo docente.
Principais ações: aos estudantes do 5º ano será apresentada a rotina do 6º ano através
de conversa com a coordenação pedagógica, apresentação de alguns professores, relato
de experiência de alunos do ano anterior. Aos estudantes do 9º ano serão ministrados
aulões interdisciplinares pelos professores do Ensino Médio, aulas no contraturno, cursos
e palestras.
Comemorando a Matemática: objetiva proporcionar aos discentes do 7º ano o reconhecimento da Matemática no dia a dia, promovendo o diálogo entre as demais vertentes do
saber humano.
Principais ações: nas aulas de Matemática, a professora desenvolverá atividades práticas
de operações matemáticas, Geometria, relação espacial, visando sensibilizar e reconhecer
essa disciplina no cotidiano. Os estudantes produzirão cordéis, paródias, poesias com temas matemáticos, quadros com a personagem Radical Chic tendo como referência o plano
cartesiano. No mês de maio, os estudantes do 7º ano farão a apresentação de seus trabalhos para os estudantes do 4º ao 9º ano.
Saúde física em números: consciência corporal e valores: esta ação tem como objetivo
a aplicação de conceitos da Matemática necessários ao desenvolvimento do educando do
7º ano em sala de aula e fora dela, por meio da realização de sessões educativas e de conhecimento (integração – aplicação), baseados na vivência prática das posturas corporais
corretas, essencialmente no transporte de mochilas escolares.
Principais ações: o tema será trabalhado em sala de aula, de forma interativa e contextualizado entre professora e estudantes através de apresentação de slides e vídeos diversos.
Na sala de Educação Física será realizada a pesagem da massa corporal dos estudantes e
suas respectivas mochilas, tabulando dados para observação e análise. Serão executados o
levantamento e o transporte de peso para aplicação do conhecimento postural adequado,
recebido de forma prática ao sentar, deitar, permanecer em pé e ao utilizar equipamentos
eletrônicos (tablets, celulares e/ou computadores).
Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD): destinada aos educandos do
7º ano, esta ação objetiva a prevenção do uso de drogas entre crianças em idade escolar,
a qual será desenvolvida pela polícia militar com o repasse de informações aos estudantes
sobre o álcool, o tabaco e as drogas afins; ensinando aos mesmos as formas de dizer não às
drogas, de tomar decisões e as consequências de seus comportamentos.
Principais ações: uma vez por semana, durante quatro meses, um policial fardado acompanhado do professor da turma, ministrará as aulas aos estudantes.
Cultura indígena e arqueológica: esta ação interdisciplinar será realizada a partir da visita
dos alunos do 7º ano ao Centro Cultural Jesco Puttkamer, unidade de extensão universitária do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia (IGPA), com vistas a conhecer a sala
de exposição de etnologia indígena e execução de escavação arqueológica.
Principais ações: os estudantes visitarão o Centro Cultural acompanhado dos professores,
em horário de aula, e participarão das oficinas: mãos à obra – simulação de escavação ar-
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queológica; pintura rupestre; pintura corporal indígena; e mala da memória, todas orientadas por monitores do Centro Cultural. Na escola, os estudantes construirão suas memórias
para exposição.
Sétima arte: ação pedagógica que trabalha, com os adolescentes do 8º ano, os processos
cognitivos relacionados à afetividade, à formação da cidadania, à ética e à moral.
Principais ações: exibição de filmes, momentos de reflexão, debate, produção de poemas,
paródias, vídeo clips da temática abordada e apresentação dos trabalhos para os colegas.
Bullying: respeito ao próximo: visa melhorar as relações sociais que são abaladas com a
prática do bullying, através da sensibilização dos alunos sobre o preconceito, sobre o respeito ao próximo, independentemente de compatibilidade de gostos e afinidades, possibilitando aos educandos do 8º ano refletirem sobre suas ações como cidadãos construtores
do espaço social.
Principais ações: realização de uma dinâmica, nas aulas de inglês, sobre o texto What’s is
bullying; exibição e debate sobre os conteúdos do filme Bullying: provocações sem limites;
montagem de um painel sobre o gênero textual; elaboração de anúncio publicitário com
o tema bullying; apresentação da propaganda em inglês; nas aulas de Produção Textual
serão elaborados vídeos sobre anúncios publicitários relacionados ao tema; nas aulas de
Matemática será realizado o levantamento do percentual de estudantes que cometem suicídios por sofrerem bullying; apresentação de um vídeo sobre a música Who’s laughing
now?; realização de uma avaliação oral com a música Time for listening.
Super-heróis e as grandes guerras: ação pedagógica com vistas a proporcionar aos
educandos do 8º ano a aprendizagem de maneira divertida dos mais complexos conflitos
mundiais, refletindo sobre as diferentes visões de mundo, preocupações sociais e diversos
deslocamentos ideológicos, desenvolvendo a capacidade de crítica cultural e política, relacionando o contexto histórico e as transformações do espaço geográfico ao cotidiano dos
alunos.
Principais ações: divisão dos educandos em grupos, elaboração de pesquisa sobre a história do super-herói e sua relação com a guerra (nas aulas de Informática); criação e apresentação de slides e edição de vídeo; apresentação do trabalho para a turma.
Aula da saudade: busca promover a integração entre os educandos do 9º ano e os professores, em celebração à conclusão do Ensino Fundamental.
Principais ações: desenvolvimento de atividades de relaxamento, dinâmicas de socialização e descontração, homenagens de alunos a professores e de professores a alunos com
atividades lúdicas e descontração.
Curta Literatura: busca estimular o aprofundamento, dos educandos do 9º ano, de forma
lúdica e participativa, no universo literário, por meio da produção de curtas-metragens.
Principais ações: produção de filmes, pelos educandos do 9º ano, a partir do gênero literário que será trabalhado nas aulas de Literatura; adaptação, feita pelos mesmos, das histórias para a linguagem de cinema, com a criação de um roteiro, com diálogos e marcação
de cena, com o auxílio dos professores de Língua Portuguesa; gravações, em ambientes da
própria escola, de curtas-metragens usando técnicas para edição como Chroma Key.
Outros eventos pedagógicos e ações sociais e culturais se somam a esta programação:
Diário de leitura; Planeta sustentável; Conhecendo a história e cultura de Pirenópolis;
O despertar da leitura; Alimentos que curam: feira gastronômica; O ensino da História
através de paródias e batalhas interclasses; Concursos regionais de Redação; Filme por
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dentro; Nas entrelinhas do Sudeste; Aluno-monitor; Campaign against Violence (Campanha Contra a Violência).

Realização: Progressão parcial
Ação destinada aos educandos dos anos finais do Ensino Fundamental, objetivando a promoção em disciplinas do último ano cursado nas quais não alcançaram resultados satisfatórios. O
Regimento Escolar admite diferentes formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, de acordo com a legislação vigente e os documentos norteadores do Sesc.
Período de realização: no período de março a junho.
Espaços de realização: salas de aulas da escola.
Unidade executiva que desenvolverá a Realização: Sesc Cidadania.
Público-alvo: adolescentes na faixa etária de 11 a 14 anos.

ENSINO MÉDIO
Objetivo geral: ampliar e aprofundar conhecimentos iniciados no Ensino Fundamental, com
foco no desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico e da formação ética,
contribuindo para a inserção social.
Unidade executiva que desenvolverá a Atividade: Sesc Cidadania.
Realizações que serão desenvolvidas no Sesc Goiás: Anos letivos em períodos parciais e
Progressão Parcial.
Público-alvo: jovens na faixa etária de 15 a 18 anos, com a participação de seus familiares nos
eventos socioculturais interdisciplinares.

Programação sistemática
A metodologia adotada envolve aulas regulares, ministradas por professores oficialmente habilitados, com o objetivo de trabalhar os conteúdos formais de acordo com as exigências legais
do MEC; aulões interdisciplinares, evidenciando as novas tendências da educação, as quais
demandam métodos diferenciados e mais dinâmicos de aprendizagem; planejamento coletivo,
atividade trimestral que possibilita o diálogo interdisciplinar e contextualizado, a elaboração de
aulas diferenciadas, a equiparação da proposta pedagógica, a revisão dos objetivos atitudinais,
conceituais e procedimentais, além de melhorar a comunicação entre os professores e a coordenação pedagógica, proporcionando maior qualidade aos serviços educacionais prestados e
mantendo o compromisso do Sesc com a educação cidadã; simulados preparatórios para o
ENEM, que se destinam a preparar os alunos do Sesc Cidadania, em todos os aspectos, para
enfrentar a maratona dos vestibulares em geral, e do ENEM em particular, objetivando testar
os seus conhecimentos de maneira integral, por meio de uma prova o mais próxima possível,
do Exame Nacional do Ensino Médio, bem como treinar aspectos fundamentais à realização
da prova, tais como: uso do tempo, controle emocional, pontualidade e organização pessoal;
conselhos de classe, através de reuniões trimestrais com a equipe docente e pedagógica com
o objetivo de verificar o desempenho escolar dos alunos e traçar estratégias que favoreçam
a aprendizagem dos mesmos; plantões pedagógicos, por meio de reuniões trimestrais de
atendimento dos professores aos pais com o objetivo de informá-los sobre o desempenho escolar de seus filhos e reforçar a parceria escola-família; orientação educacional, realizada por
profissional habilitado em Pedagogia, Psicologia ou Psicopedagogia, que consiste no acompanhamento individual do aluno, intervindo, quando necessário, para sanar as dificuldades
apresentadas no decorrer do processo de aprendizagem.

36

Programa EDUCAÇÃO

Constam ainda da proposta metodológica as seguintes ações: Festa Junina, por meio de pesquisas, leituras, produções, danças, ritmos e tradições que envolvem o período junino; JICESC,
evento pedagógico desenvolvido por meio de jogos esportivos com o objetivo de despertar o
gosto pela prática esportiva, o respeito mútuo, a harmonia e a integração entre os educandos;
Aula da Saudade, com momentos de interação entre educandos e professores, marcando
de forma significativa o encerramento do Ensino Médio, e ampliando e fortalecendo os laços
afetivos entre educandos, professores e servidores da instituição; orientação vocacional, que
objetiva apresentar aos estudantes propostas de atuação no mercado de trabalho, contribuindo para sua escolha profissional. Esta proposta se constitui do Projeto Miniempresa (2as séries),
iniciativa ao empreendedorismo desenvolvida em parceria com a ONG internacional Junior
Achievement; do programa de iniciação científica, envolvendo várias disciplinas em diferentes
ações, como aulões, participação de alunos em pesquisas científicas sob a responsabilidade de
professores das três séries, etc., em sintonia com o trabalho proposto pela ESEM para o próximo encontro de educadores; e da criação do Clube dos ex-alunos do Ensino Médio do Sesc,
que permitirá que estes estudantes oriundos do Sesc, e que hoje já atuam no mercado ou no
meio acadêmico das grandes universidades, possam ter momentos de conversa com os nossos
alunos para discorrer sobre suas escolhas profissionais, seus desafios, seus conselhos. Outras
ações passarão pela atuação mais direcionada da nossa orientação educacional.

Realização: Anos letivos
Consiste em ações sistemáticas voltadas para a educação de jovens, em período parcial, com
o objetivo de ampliar e aprofundar conhecimentos iniciados no ensino fundamental, com foco
no desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico e da formação ética,
contribuindo para a inserção social. Divide-se nas 1ªs, 2ªs e 3ªs séries.
A programação pedagógica desenvolvida sistematicamente nesta realização é enriquecida
com projetos pedagógicos e eventos socioculturais, tais como: as Olimpíadas brasileiras com a
participação dos educandos da 1ª à 3ª série; Concurso Vans Custom Culture com a elaboração
de design e criação artística de tênis customizados; Festival do minuto, baseado em evento
similar já consagrado em todo o mundo, consiste na criação, pelos alunos das 2as séries, de
um vídeo de até 60 segundos (a criação do vídeo contempla todos os aspectos da produção,
desde edição, corte, som, até trilha sonora, realizados em freewares disponíveis para a maioria
dos smartphones). Os vídeos devem ser inspirados em obras de artistas plásticos renomados
e trabalhados nas aulas regulares de Arte; posteriormente, esses vídeos serão disponibilizados nos celulares para votação dos professores, por meio de uma plataforma digital gratuita;
Cultivando e semeando valores humanos, para um cotidiano de paz, ação que visa resgatar
valores como o respeito, o amor, a paz, a convivência, a colaboração, a honestidade, a responsabilidade, a solidariedade, a humildade e a preservação ao ambiente e patrimônio público,
contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida na escola, família e comunidade.
Período de realização: de janeiro a junho e de agosto a dezembro.
Espaços de realização: salas de aulas da escola, auditório, laboratórios, quadra esportiva multiuso, biblioteca, e outros espaços da unidade.
Unidade executiva que desenvolverá a realização: Sesc Cidadania.
Público-alvo: adolescentes na faixa etária de 15 a 18 anos, prioritariamente dependentes de
comerciários e de baixa renda.

Realização: Progressão parcial
Ações destinadas à promoção em disciplinas do último ano cursado, nas quais os alunos não
tenham alcançado resultados satisfatórios. O Regimento Escolar admite diferentes formas de
progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, de acordo com a legislação
vigente e os documentos norteadores do Sesc.
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Período de realização: no período de março a junho.
Espaços de realização: salas de aulas da escola.
Unidade executiva que desenvolverá a realização: Sesc Cidadania.
Público-alvo: adolescentes na faixa etária de 15 a 18 anos.

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
Objetivo geral: promover ações que buscam expandir os conhecimentos e o universo sociocultural do indivíduo, aprimorando suas competências dentro do idioma estrangeiro estudado
com vistas a inseri-lo num contexto amplo de participação global, manter-se competitivo em
termos mercadológicos, ganhar maior autonomia e independência, e traçar novos objetivos de
vida, alcançando realização plena, não somente pessoal como também profissional.
Unidades executivas que desenvolverão a atividade: Sesc Educação Continuada e Sesc
Itumbiara.
Modalidade e realização que serão desenvolvidas no Sesc Goiás: Complementação Curricular – Realizações Curso e Oficina.

Programação sistemática
A proposta metodológica adotada defende o aprendizado de línguas vinculado à vivência de
diferentes experiências; assim, os conteúdos propostos ultrapassam o limite do campo teórico
e serão constantemente incentivados pelo professores quanto à sua aplicação prática pelos
discentes e, como resultado, estes poderão desenvolver habilidades comunicativas e as quatro
competências linguísticas possíveis (leitura, escrita, expressão oral e compreensão auditiva).
Todas as aulas são dentro da proposta metodológica que defende o aprendizado de línguas
vinculado à vivência de diferentes experiências.

Modalidade: Complementação Curricular – Realização: Curso
Conteúdos: as aulas dos cursos de idiomas são ministradas presencialmente por professores
com experiência prática em ensino de línguas estrangeiras e licenciatura comprovada em Letras dentro do respectivo idioma. Serão realizados cursos em quatro idiomas (inglês, espanhol,
francês e alemão), voltados para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além das atividades
pedagógicas sistemáticas, outras ações serão desenvolvidas focando a abordagem comunicativa: Eco sustentável, objetiva conscientizar pais e alunos a respeito da necessidade de cuidar
do meio ambiente e seus recursos naturais, a fim de proporcionar um planeta melhor para
as gerações atual e futura. O mote para 2018 será a importância da água: como usá-la com
consciência e inteligência; Grandes datas (Valentine’s Day, Halloween, Thanksgiving, Saint Patrick`s Day, Childrens`s Day, Fête de la Musique, Día de los Muertos, e Nationalfeiertag), visa
proporcionar aos alunos e professores momentos de confraternização, promovendo a cultura
de diferentes países e gerando novas oportunidades de aprendizado da língua vinculando-a
a situações reais; Aulas de imersão em língua inglesa, objetiva expor os alunos a um contexto favorável para o aprendizado e o uso concreto da língua, promovendo a fluência; Earth
hour (Hora do Planeta), uma ação educativa que propõe o envolvimento dos alunos, pais e
familiares numa campanha mundial de conscientização socioambiental inserida no contexto do
ensino de línguas.
Período de realização: de janeiro a junho (1º semestre) e de agosto a dezembro (2º semestre).
Espaços de realização: salas de aula e laboratório de Informática.
Unidades executivas que desenvolverão a realização: Sesc Educação Continuada e Sesc Itumbiara.
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Público-alvo: comerciários, dependentes e usuários nas diversas faixas etárias.

Modalidade: Complementação Curricular – Realização: Oficina
Conteúdos: ampliar os conteúdos voltados à Fonética, com foco em sons diferentes e de difícil
articulação para brasileiros.
Período de realização: de março a maio e setembro a dezembro.
Espaços de realização: salas de aula do Sesc Educação Continuada.
Unidade executiva que desenvolverá a realização: Sesc Educação Continuada.
Público-alvo: alunos dos cursos de idiomas do Sesc e demais interessados.
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Atendimento Oftalmológico na
Unidade Móvel Sesc Saúde Visão
Foto: Arquivo Sesc Goiás

Programa
SAÚDE
Os problemas de saúde de uma pessoa ou população
não se resolvem somente através do setor saúde. Há
que se cuidar, além da saúde, de indivíduos, de territórios, de municípios. A dinâmica das relações socioambientais estabelecidas na população de um território
expressa o estado de bem-estar e a qualidade de vida.
Dessa forma, a atuação do Sesc no campo da Saúde se
amplia para além do olhar para indivíduos que buscam
os serviços. As ações de cuidado voltadas à qualidade
de vida das coletividades deverão envolver diferentes
atores sociais (população, profissionais, serviços e gestores), para o processo de produção da saúde superar
o ciclo biologicista, antropocêntrico, medicalizante e
iatrogênico em que se encontra o sistema de saúde há
quase um século.
Frente à necessidade de articular as ações assistenciais
a um conjunto mais amplo de medidas para produzir
socialmente saúde e dar efetividade ao serviço, o Sesc
Goiás propõe atuação nesse campo, no viés da prevenção e da promoção salutar, enquanto estratégia de
grande potencial para o enfrentamento dos múltiplos
problemas que interferem na saúde da população.

NUTRIÇÃO
Objetivo geral: contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio
e seus dependentes através do fornecimento de alimentação adequada e saudável e de atenção nutricional, com incentivo e reforço de práticas alimentares saudáveis, visando à melhoria
da saúde, à prevenção e ao cuidado de agravos relacionados à alimentação e à nutrição.
Unidades executivas que desenvolverão a Atividade: Sesc Universitário, Sesc Campinas, Sesc
Centro, Sesc Faiçalville, Sesc Cidadania, Sesc Educação Continuada, Sesc Anápolis, Sesc Caldas Novas, Sesc Itumbiara, Sesc Pirenópolis e Sesc Jataí.
Realizações que serão desenvolvidas no Sesc Goiás: Clínica Ambulatorial, Lanche e Refeições.
Público-alvo: comerciários, dependentes e usuários frequentadores das unidades executivas.

Programação sistemática
Nas últimas décadas, o Brasil passou por diversas mudanças políticas, econômicas, sociais
e culturais que evidenciaram transformações no modo de vida da população. Observou-se
também uma rápida transição demográfica, epidemiológica e nutricional, apresentando como
consequência maior expectativa de vida e redução do número de filhos por mulher, além de
mudanças importantes no padrão de saúde e consumo alimentar da população brasileira. As
principais doenças que atualmente acometem os brasileiros deixaram de ser agudas e passaram a ser crônicas. Simultaneamente, o Brasil vem enfrentando aumento expressivo do sobrepeso e da obesidade em todas as faixas etárias, e as doenças crônicas são a principal causa de
morte entre adultos. O excesso de peso afeta um em cada dois adultos e uma em cada três
crianças brasileiras.
A ampliação da autonomia nas escolhas de alimentos implica o fortalecimento das pessoas,
famílias e comunidades para se tornarem agentes produtores de sua saúde, desenvolvendo a
capacidade de autocuidado e também de ação sobre os fatores do ambiente que determinam
sua saúde. Adotar uma alimentação saudável não é meramente questão de escolha individual.
Muitos fatores – de natureza física, econômica, política, cultural ou social – podem influenciar
positiva ou negativamente o padrão de alimentação das pessoas.
Assim, instrumentos e estratégias de educação alimentar e nutricional devem apoiar pessoas,
famílias e comunidades para que adotem práticas alimentares promotoras da saúde e para que
compreendam os fatores determinantes dessas práticas, contribuindo para o fortalecimento
dos sujeitos na busca de habilidades para tomar decisões e transformar a realidade, assim
como para exigir o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. É
fundamental que ações de educação alimentar e nutricional sejam desenvolvidas por diversos
setores.
O Sesc Goiás, para o desenvolvimento das ações desta atividade, se apoiará no Guia Alimentar para a População Brasileira, que apresenta um conjunto de informações e recomendações
sobre alimentação que objetivam promover a saúde de pessoas, famílias e comunidades e da
sociedade brasileira como um todo, hoje e no futuro.

Realização: Clínica ambulatorial
Esta realização se pauta pelo atendimento nutricional, visando à prevenção, recuperação e a
manutenção do estado nutricional, através da orientação e/ou prescrição dietoterápica. No
Regional, a capacidade instalada de atendimento é limitada; deste modo, estes serviços são
destinados prioritariamente aos clientes inscritos nas modalidades esportivas e culturais (que
fazem parte do grupo “de risco”), aos educandos da Educação Básica e aos integrantes dos
grupos sociais com idosos do Sesc.
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Metodologia: no início do ano letivo, todas as crianças da educação infantil passam por uma
avaliação nutricional e aquelas que apresentam algum tipo de restrição alimentar (alergia ou
intolerância alimentar) são encaminhadas para o tratamento e acompanhamento na clínica ambulatorial. O mesmo acontece com os clientes inscritos no Sesc nos exercícios e práticas esportivas, os quais, após realizarem a avaliação físico-funcional, são encaminhados pelo profissional
de educação física (avaliador) para o tratamento e acompanhamento nutricional, no caso de
apresentarem alterações nas condições físicas ou de saúde que comprometam a qualidade e
segurança durante a prática do exercício/atividade física, inclusive doenças crônicas não transmissíveis. Para 2018, a proposta de trabalho prevê a ampliação do atendimento, no viés preventivo, destinado a gestantes e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e
outros clientes que tenham interese em realizar avaliação nutricional.
Principais ações: consultas individuais para as avaliações alimentar (anamnese alimentar), clínica, antropométrica e do gasto energético; orientações e elaboração do plano de tratamento
com as prescrições dietoterápicas.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: consultórios nutricionais das unidades do Sesc Universitário, Sesc Campinas, Sesc Centro, Sesc Faiçalville, Sesc Cidadania, Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara e Sesc Jataí.

Realização: Lanche
No Regional, estes serviços são desenvolvidos a partir do que estabelece o Manual de Boas
Práticas, o qual prevê acompanhamento e monitoramento dos gêneros alimentícios desde a
aquisição até a distribuição das preparações; do monitoramento da qualidade das preparações
através do pH, controle microbiológico, potabilidade da água, controle de qualidade do óleo
e do processo de produção e conservação de alimentos; além de treinamentos periódicos das
equipes dos serviços de alimentação e nutrição das unidades executivas.
Metodologia: por meio da elaboração de cardápios balanceados e saudáveis, qualidade sanitária e nutricional, incentivando o consumo de alimentos in natura e minimamente processados.
Para as crianças da educação infantil, os cardápios serão elaborados a partir das necessidades
calóricas e nutricionais das crianças, bem como de algum tipo de restrição alimentar (alergia ou
intolerância alimentar). Para as crianças com restrições alimentares, serão elaboradas preparações adaptadas às suas necessidades, considerando sempre a demanda proteico-energética,
a segurança microbiológica e a substituição do nutriente causador de reações. Os cardápios
produzidos se aproximarão ao máximo dos cardápios originais, tanto na aparência quanto no
sabor, fazendo com que as crianças que vão consumir esses alimentos não se sintam “diferentes”, buscando a inclusão e mostrando que é possível oferecer alimentação saudável, saborosa
e isenta de substâncias que causam alergias e intolerâncias alimentares.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: refeitórios das unidades de educação e lanchonetes das unidades do
Sesc Universitário, Sesc Campinas, Sesc Centro, Sesc Faiçalville, Sesc Cidadania, Sesc Educação
Continuada, Sesc Anápolis, Sesc Caldas Novas, Sesc Itumbiara, Sesc Pirenópolis e Sesc Jataí.

Realização: Refeições
Assim como nos serviços de lanches, os serviços de refeições também são desenvolvidos a
partir do que estabelece o Manual de Boas Práticas, o qual prevê acompanhamento e monitoramento dos gêneros alimentícios desde a aquisição até a distribuição das preparações; do
monitoramento da qualidade das preparações através do pH, controle microbiológico, potabilidade da água, controle de qualidade do óleo e do processo de produção e conservação
de alimentos; além de treinamentos periódicos das equipes dos serviços de alimentação e
nutrição das unidades executivas.
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Metodologia: elaboração de cardápios balanceados e saudáveis. Nos restaurantes próprios,
os serviços acontecem por meio do fornecimento de almoços via pratos rápidos nas unidades
do Sesc Universitário, Sesc Faiçalville e Sesc Jataí e de caldos no jantar no Sesc Itumbiara. Na
unidade de hospedagem do Sesc Caldas Novas por meio do desjejum, almoço e jantar e no
Sesc Pirenópolis através do desjejum, pratos rápidos no almoço e caldos no jantar. Nos restaurantes conveniados nas unidades de Goiânia (Sesc Centro e Sesc Campinas) e de Anápolis, com
a comercialização de almoços no formato self-service.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: nos restaurantes e lanchonetes das unidades executivas e nos restaurantes conveniados.

SAÚDE BUCAL
Objetivo geral: priorizar ações de promoção e recuperação da saúde bucal e prevenção de
doença, no âmbito da atenção básica.
Unidades executivas que desenvolverão a Atividade: Sesc Campinas, Sesc Centro, Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara, Sesc Jataí e Unidades Móveis do OdontoSesc.
Realizações que serão desenvolvidas no Sesc Goiás: Clínica Ambulatorial e Sessão Clínica.
Público-alvo: comerciários, dependentes (clínicas fixas) e população dos municípios atendidos
pelas unidades móveis.

Programação sistemática: Clínicas fixas
A cárie e a doença periodontal são os problemas de maior prevalência e incidência na população brasileira. São problemas de natureza crônica, que só irão ser debelados sob o controle
e prevenção efetiva dos processos biológicos. As restaurações não curam as cáries e a sua
duração é limitada, portanto o tratamento para cárie é o que se faz para interferir nos processos causais. Apesar da expressiva redução dos níveis de cárie dentária na população infantil,
nas duas últimas décadas, no Brasil, persistem ainda elevados índices de doenças bucais em
determinados grupos populacionais, e grande parte da população permanece desassistida. A
determinação do risco permite a priorização do atendimento aos que têm maior risco da doença e contribui para um planejamento terapêutico conforme a necessidade de cada indivíduo,
bem como vislumbra a ampliação do acesso.
Estes dois problemas de saúde bucal são preveníveis, porém o serviço de saúde bucal tem
como um dos maiores desafios, por um lado, a grande demanda, que dificulta o acesso aos
serviços clínicos ambulatoriais; e, por outro, a desvalorização dos serviços de prevenção, tanto
pelos clientes quanto pelos profissionais. Neste contexto, o Sesc, enquanto instituição social,
prioriza suas ações programáticas voltadas para uma odontologia coletiva por meio dos serviços de promoção e proteção à saúde, a fim de minimizar os riscos do adoecimento e ampliar o
acesso aos indivíduos que já têm a doença instalada.

Realização: Clínica ambulatorial
Esta realização no Regional é desenvolvida nas unidades fixas do Sesc por meio de consultas
de exame/reexame e de execução do plano de tratamento com procedimentos de dentística,
periodontia, endodontia, odontologia preventiva, odontopediatria e cirurgia.
Metodologia: o acesso aos serviços odontológicos oferecidos (exceto atendimento de urgência) se dará através do pré-cadastro do cliente, em formulário eletrônico disponível no portal
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do Sesc Goiás, na 3ª semana de cada mês determinado para a abertura das vagas (fevereiro,
maio, agosto e novembro). O número de vagas para cada trimestre levará em consideração o
número de consultas disponíveis para a realização de exame e reexame. Para ser contemplado
para tratamento odontológico, o cliente deverá preencher um questionário com informações
das suas condições socioeconômicas, seus hábitos e estilo de vida e suas necessidades de saúde (sentidas ou não). A partir destas informações, o sistema fará uma seleção dos clientes através do grau de necessidade/prioridade. Estes clientes serão chamados obedecendo o ordenamento do sistema e correspondente ao número de vagas disponibilizadas para o trimestre.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: cadeiras odontológicas das clínicas fixas.

Realização: Sessão clínica
Desenvolvido fora das cadeiras odontológicas, este serviço consiste em ações estruturadas segundo a lógica de alcance coletivo, mediante interação comunicativa entre profissionais, clientes e instituições, incluindo a realização de procedimentos técnicos e recursos terapêuticos.
Metodologia: todos os clientes contemplados para o tratamento odontológico na clínica ambulatorial, através do pré-cadastro eletrônico no portal do Sesc Goiás, serão agendados para
participar da sessão clínica, que será realizada pelo dentista clínico-geral responsável pelo início, andamento e conclusão do tratamento odontológico dos mesmos. A sessão clínica acontecerá em 2 sessões sequenciais, de 30 minutos cada, sendo que na primeira sessão, serão
realizados o acolhimento e as boas vindas dos clientes e um bate-papo com o grupo, em que
a troca de experiências e de conhecimentos é conduzida pelo dentista clínico-geral, fazendo o
papel de mediador e instigador do conhecimento. Nos últimos 30 minutos, ou seja, na segunda
sessão, é feito o levantamento, conduzido pelo dentista, de necessidades específicas por meio
de um questionário, preenchido de próprio punho pelo cliente.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: espaços multiuso das unidades executivas.

Programação sistemática: unidades móveis do OdontoSesc
No estado de Goiás, 52,6% da população são cobertos por uma equipe de saúde bucal. A
opção do Sesc pela área odontológica tem como causa a baixa cobertura que a odontologia
social vem dando à população em âmbito nacional. Outros agravantes são as irregularidades
na distribuição geográfica dos cirurgiões dentistas, com baixa presença destes profissionais nas
cidades do interior, e também às inexpressivas implementações de ações de promoção de saúde bucal que superem o atendimento predominantemente cirúrgico-restaurador. Para reverter
esse quadro, as unidades móveis do OdontoSesc percorrem os municípios mais distantes da
região metropolitana e integram o atendimento clínico odontológico a ações de educação em
saúde, ambos baseados no contexto de vida dos clientes, atuando na prevenção e promoção
de saúde e ressaltando a importância de contribuir para o empoderamento de seus clientes e
para melhoria da qualidade de vida.
Para desenvolver este trabalho de visão ampliada em saúde é necessário desenvolver com os
profissionais de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal ações como cursos e rodas de
conversa voltados para pactuar as metas e indicadores que serão monitorados nos períodos de
retorno. Além das parcerias com os profissionais, é de grande importância a parceria com os
gestores da área de saúde do setor público (secretário de saúde, coordenador de saúde bucal,
coordenador de atenção básica e coordenador de vigilância epidemiológica) a fim de efetivar
a atenção em saúde que está relacionada diretamente à política estabelecida pelos Planos
Municipais de Saúde.
Neste contexto, as ações do Projeto OdontoSesc superam o modelo tradicional ou cirúrgico-
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-restaurador e adota como modelo de atuação a promoção de saúde, ocupando-se não apenas
de tratar os sintomas de doenças bucais, mas priorizando procedimentos e estratégias que
favorecem o modelo de Atenção em Saúde Bucal.

Realização: Clínica ambulatorial
Esta realização no Regional é desenvolvida nas unidades móveis do OdontoSesc por meio de
consultas de exame/reexame e de execução do plano de tratamento com procedimentos de
dentística, periodontia, odontologia preventiva, odontopediatria e cirurgia.
Metodologia: realização de diagnóstico inicial com levantamento de dados socioepidemiológicos dos potenciais municípios a serem atendidos pelas unidades móveis do OdontoSesc;
reuniões com as equipes de saúde dos municípios (secretário de saúde, de educação e de
ação social, coordenador de saúde bucal, coordenador da Estratégia de Saúde da Família)
para realização, em conjunto, do plano de ação que será desenvolvido no município; divulgação através de carro de som, rádio e agentes comunitários de saúde para cadastramento
dos clientes; montagem das unidades nos municípios em locais definidos para a instalação
das mesmas; treinamento das equipes de auxiliares de saúde bucal e dos cirurgiões dentistas
para atuarem nas unidades, conforme finalidade do projeto; cadastramento dos clientes,
priorizando grupos familiares, e orientações aos mesmos sobre a proposta do Projeto, os
serviços desenvolvidos e, ainda, informações sobre as normas de atendimento, seguidas da
marcação da primeira consulta.
O tempo de permanência das unidades móveis é de aproximadamente 90 dias úteis. Foram
estabelecidos, em 2017, para o horizonte de 2017-2022, territórios de atuação das duas unidades móveis. O OdontoSesc I percorrerá os municípios da região Centro-Sul (Hidrolândia e
Bela Vista), e o OdontoSesc II atenderá os municípios das regiões Oeste II (Paraúna, São João
da Paraúna e Sanclerlândia); Centro-Sul (Jandaia); Central (Itauçu); e a região Pirineus (Campo Limpo de Goiás), com retornos de dois em dois anos, até 2022. Terão destaque a análise
da efetividade dos indicadores do acesso (ampliação) das pessoas aos serviços clínicos; da
redução do índice de perdas de dentes permanentes; e da ampliação das ações preventivas/
coletivas. Especificamente em 2018, as unidades atenderão os municípios de Hidrolândia, Bela
Vista, Jandaia, Sanclerlândia e Itauçu.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: cadeiras odontológicas das unidades móveis.

Realização: Sessão clínica
Desenvolvido fora das cadeiras odontológicas, este serviço consiste em ações estruturadas segundo a lógica de alcance coletivo, mediante interação comunicativa entre profissionais, clientes e instituições, incluindo a realização de procedimentos técnicos e recursos terapêuticos.
Metodologia: nas unidades móveis esta realização é desenvolvida com dois grupos de clientes:
os clientes agendados para o tratamento odontológico na clínica ambulatorial, e os escolares
em uma ação conjunta com o município no desenvolvimento do Programa de Saúde do Escolar. A sessão clínica acontecerá em 2 sessões sequenciais, de 30 minutos cada, sendo que, na
primeira sessão, serão realizados o acolhimento e as boas vindas dos clientes e um bate-papo
com o grupo, em que a troca de experiências e de conhecimentos é conduzida pelo dentista
clínico-geral, fazendo o papel de mediador e instigador do conhecimento. Nos últimos 30 minutos, ou seja, na segunda sessão, é feito o levantamento, conduzido pelo dentista, de necessidades específicas, por meio de um questionário preenchido de próprio punho pelo cliente.
Período de realização: de janeiro a novembro.
Espaços de realização: salas de espera das unidades móveis e espaços das escolas atendidas
pelas mesmas.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Objetivo geral: ações interdisciplinares de caráter educativo, no âmbito da promoção, prevenção e controle social da saúde, visando à ampliação da autonomia, dos conhecimentos e habilidades para o autocuidado, e ainda, da ação coletiva sobre os determinantes sociais da saúde.
Unidades executivas que desenvolverão a Atividade: Sesc Universitário, Sesc Campinas, Sesc
Centro, Sesc Itumbiara, Sesc Jataí, Unidades Móveis de Saúde (OdontoSesc I e II, Saúde Mulher e Saúde Visão).
Esta atividade, no Regional, é desenvolvida nas unidades fixas, por meio de vários projetos.
Alguns deles são caracterizados como corporativos, ou seja, estão contemplados na programação de mais de uma unidade executiva, assim como há projetos específicos de cada unidade.
Os projetos corporativos apresentam o mesmo objetivo geral, mas com objetivos específicos,
metodologias, cenários de atuação, serviços e públicos diferenciados, coerentes com as especificidades e vocacionamento das unidades que os desenvolverão.
Nas unidades móveis de saúde (OdontoSesc, Sesc Saúde Mulher e Sesc Saúde Visão), esta
atividade é desenvolvida por meio de programações sistemáticas coerentes com os objetivos
de cada um destes projetos.

Projeto: Promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva
Objetivo: contribuir para a promoção da saúde sexual e reprodutiva de homens e mulheres,
adolescentes e adultos, assegurando o direito de acesso à informação correta e adequada às
diferentes realidades.
Justificativa: falar de sexualidade na sociedade atual ainda é motivo de estranhamento e resistência, especialmente em se tratando de adolescentes, com os quais a abordagem do assunto requer
maior cuidado e preparação por ser uma temática transpassada por inúmeros tabus, limitações
e preconceitos. Partindo desse pressuposto, e de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar (PeNSE), que revela que 28,7% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental já tiveram
relação sexual, e ainda levando-se em conta o aumento dos casos de Sífilis em Goiás10 e o tratamento da mesma como epidemia no Brasil pelo Ministério da Saúde no último ano, considera-se
de fundamental importância o desenvolvimento de ações educativas em saúde, que possam possibilitar a esses adolescentes o acesso às devidas informações e orientações direcionadas a essa
temática. No Estado de Goiás, conforme dados do Plano Estadual de Saúde, a média dos índices
de gravidez na adolescência, entre os anos de 2008 e 201211 , é de 22%. Esta média está acima do
que é preconizado como tolerável pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de 20%, conforme
dados consolidados no sistema do DATA-SUS. Desse modo, a adesão do Regional ao Projeto Promoção da Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva do Sesc DN busca contribuir com as necessidades
apresentadas à educação sexual, disponibilizando o acesso às informações pertinentes ao assunto.
Metodologia: mapeamento e articulação de parceiros para o detalhamento da programação a
ser desenvolvida na escola; visitas às escolas para sensibilização da equipe; agendamento da reunião com os pais e/ou responsáveis dos alunos que participarão da programação do projeto, para
apresentação da proposta; definição das estratégias e dos conteúdos a serem desenvolvidos em
cada realização; realização de reuniões periódicas com os profissionais da escola para verificar a
efetividade do projeto; realização de roda de conversa com professores para torná-los agentes multiplicadores com o intuito de estender o debate sobre as temáticas que serão abordadas também
às turmas que não participarão do Projeto.
10 O Hospital de Doenças Tropicais (HDT), unidade de referência no atendimento de doenças infecciosas em Goiás e região, informou que no período de
2010 a 2016, houve um aumento de 78% dos casos de sífilis.
11 Dados extraídos do Plano Estadual de Saúde 2016 – 2019, p. 120.
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Unidades executivas que desenvolverão o projeto: Sesc Universitário e Sesc Campinas.

Realização: Roda de conversa
Conteúdos: direitos sexuais e reprodutivos; planejamento familiar; infecções sexualmente
transmissíveis; prevenção da violência de gênero; uso de drogas lícitas e ilícitas; gravidez precoce; autocuidado com o corpo; discriminação de gênero; prevenção da mortalidade materna
e aborto.
Período de realização: nos meses de maio, setembro e outubro.
Espaço de realização: escolas públicas.
Parcerias externas: Secretarias Municipais de Saúde e de Educação.

Realização: Palestra
Conteúdos: infecções sexualmente transmissíveis; prevenção da violência de gênero; uso de
drogas lícitas e ilícitas; métodos contraceptivos e gravidez na adolescência; mudanças físicas,
emocionais e interpessoais na adolescência.
Período de realização: nos meses de março, abril, maio, setembro, outubro, novembro e dezembro.
Espaços de realização: escolas públicas e instituições de qualificação socioprofissional.
Parcerias externas: Gerência de Programas Especiais/Subcoordenação de Prevenção e Ações
Educativas da Secretaria Estadual de Saúde.

Realização: Videodebate
Conteúdos: sexualidade na adolescência: doenças sexualmente transmissíveis; saúde sexual e
reprodutiva; planejamento familiar; prevenção da violência de gênero; uso de drogas lícitas e
ilícitas; gravidez precoce; atitudes de risco e DST/AIDS.
Período de realização: nos meses de março, abril, maio, setembro, outubro e novembro.
Espaços de realização: escolas públicas e instituições de qualificação socioprofissional.

Projeto: Sesc Sipat
Objetivo: orientar e sensibilizar os trabalhadores das empresas do comércio de bens, serviços
e turismo sobre a importância da prevenção de acidentes e doenças no ambiente do trabalho.
Justificativa: dentro dos determinantes da saúde do trabalhador estão compreendidos os condicionantes sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais responsáveis pelas condições
de vida e os fatores de riscos ocupacionais – físicos, químicos, biológicos, mecânicos e aqueles
da organização laboral –, presentes nos processos de trabalho. Assim, as ações de saúde voltadas para o trabalhador, em seu ambiente de trabalho, têm como foco as mudanças nos processos de trabalho que contemplem as relações saúde-trabalho em toda a sua complexidade,
por meio de uma atuação profissional, interdisciplinar e intersetorial.
Embora a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho (Sipat) seja obrigatória pela
NR-5, Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego DSST n° 8/99, não deve ser vista
como mero cumprimento da legislação, mas como continuidade das ações voltadas à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, em que a lucratividade está na promoção da saúde,
no aumento da produtividade e na valorização da vida dos trabalhadores. Assim, e com vistas a
fortalecer as ações e as relações do Sesc com os empresários, propõe-se a continuidade deste
projeto com o planejamento, em ação conjunta, e a execução das programações das Sipats nas
empresas do comércio de bens, serviços e turismo.
Metodologia: contato com os gestores das empresas do comércio de bens, serviços e turismo
para a formalização da proposta; reuniões com os cipeiros e/ou responsáveis pela condução
das Sipats nas empresas para levantamento do diagnóstico em saúde dos trabalhadores das
empresas; planejamento das ações a partir dos documentos normativos (PCMSO E PPRA) das
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empresas; aplicação de formulário junto aos gestores e trabalhadores das empresas para a
avalição do projeto.
Unidades executivas que desenvolverão o projeto: Sesc Universitário, Sesc Campinas e
Sesc Centro.

Realização: Palestra
Conteúdos: serão definidos a partir do diagnóstico estratégico situacional e dos documentos
de segurança e saúde no trabalho (PCMSO, PPRA) das empresas.
Período de realização: de fevereiro a dezembro.
Espaços de realização: empresas do comércio de bens, serviços e turismo.
Parcerias externas: Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria Municipal de Goiânia/Distritos
Sanitários; Ligas Acadêmicas; Policia Civil – Escola sem drogas.

Projeto: Mais saúde
Objetivo: desenvolver programas de qualidade de vida nas empresas, por meio de ações educativas em saúde, pautadas em temas como alimentação saudável e a prática da atividade
física, com intuito de favorecer a troca de conhecimentos para a construção e manutenção de
hábitos de vida saudáveis.
Justificativa: abordar o tema alimentação saudável constitui uma estratégia fundamental para
o enfretamento das causas evitáveis de morte entre pessoas adultas, por meio da prevenção e
promoção da saúde, especialmente relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, conforme apontado no Plano plurianual do estado de Goiás para o quadriênio 2016-2019. Ressalta-se ainda a premissa de que a referida temática está apresentada como um dos pilares da
promoção da saúde, segundo o Ministério da Saúde, assim como a importância da atividade
física e saúde emocional.
Partindo da premissa de que os trabalhadores passam grande parte do dia em seus locais de
trabalho, realizando duas ou mais refeições neste ambiente, considera-se o cenário pertinente
para abordagem de temas que possibilitem mudanças de comportamento, por meio de escolhas saudáveis que irão contribuir diretamente para a melhoria da sua qualidade de vida e de
seus familiares, considerando que esta mudança poderá extrapolar o ambiente laboral. Uma
vez que uma alimentação inadequada e o excesso de peso são fatores de risco para doenças
como hipertensão, diabetes, colesterol, doenças cardiovasculares, AVC, depressão, dentre outras, e uma vez que estas doenças têm consequências negativas diretas, como o absenteísmo,
mau desempenho, comprometimento nas relações interpessoais, baixa autoestima dos trabalhadores, justifica-se a proposta deste projeto, em caráter experimental para o exercício de
2018, a ser desenvolvido em uma empresa do comércio de bens, serviços e turismo.
Metodologia: levantamento de uma empresa de médio porte, com condições estruturais e interesse na implementação e condução do projeto; visita à empresa para identificação das possibilidades e conhecimento das características da mesma, no que diz respeito ao ambiente e
condições de trabalho, dos recursos (materiais e humanos) disponíveis, dentre outros aspectos;
detalhamento e planejamento da programação e conteúdos que serão elaborados conforme
a especificidade da empresa, apontados no resultado do questionário a ser aplicado com os
participantes.
Unidade executiva que desenvolverá o projeto: Sesc Universitário.

Realização: Palestra
Conteúdos: em termos gerais permearão temas relacionados à alimentação saudável e a importância da atividade física.
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Período de realização: meses de março, abril e maio.
Espaços de realização: empresa do comércio de bens, serviços e turismo a ser definida.

Projeto: Sesc saúde em dia
Objetivo: desenvolver ações educativas em saúde com intuito de fortalecer a adoção de hábitos e estilo de vida saudáveis para o enfrentamento dos fatores determinantes do processo
saúde-doença relacionado às doenças crônicas não transmissíveis.
Justificativa: a saúde, compreendida como bem-estar e qualidade de vida, transcende a ideia
de formas sadias de vida. Remete aos estilos de vida, os quais são influenciados por fatores sociais, ambientais, sendo intimamente ligados aos valores, às prioridades e às possibilidades ou
condicionamentos práticos de situações culturais, sociais e econômicas determinadas. A saúde,
nessa concepção mais ampla de promoção da saúde, mais do que ausência de doença é um
estado adequado de bem-estar físico, mental e social que permite aos indivíduos identificar e
realizar suas aspirações e satisfazer suas necessidades.
Além das alterações do perfil etário da população, o país tem experimentado mudanças no
perfil epidemiológico da população, com alteração no quadro de morbimortalidade. As doenças infectocontagiosas, que representavam cerca de metade das mortes registradas no país
em meados do século XX, hoje são responsáveis por menos de 10%, ocorrendo o oposto
em relação às doenças cardiovasculares e outras também crônicas. Em menos de 50 anos, o
Brasil passou de um perfil de mortalidade típico de uma população jovem para um desenho
caracterizado por enfermidades complexas e mais onerosas, próprias das faixas etárias mais
avançadas. Atualmente, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) – doenças do aparelho
circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas –, constituem o problema de
saúde de maior magnitude e respondem por mais de 70% das causas de morte no Brasil. A
alta prevalência das DCNTs está relacionada a fatores de risco como tabagismo, sedentarismo,
alimentação inadequada, com excesso de peso e obesidade, e uso nocivo de álcool. Diante
deste cenário, o governo do estado de Goiás criou, em 2013, o Plano Estadual Intersetorial
para Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. É neste contexto que se propõe
a realização deste projeto com vistas a ampliar as iniciativas no campo da promoção e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis.
Metodologia: por meio de ações que permitam a participação ativa dos indivíduos envolvendo-os nas discussões com objetivo de torná-los capazes de identificar as oportunidades de
atuação sobre os determinantes do processo saúde-doença, desencadeando o processo de
resolução, sempre que possível. Assim, a programação deste projeto prevê ações sistemáticas
centradas nos temas qualidade de vida, alimentação saudável e práticas corporais saudáveis;
e ações voltadas para as datas comemorativas do calendário nacional de saúde, tais como:
Agosto Dourado, Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Vermelho.
Unidades executivas que desenvolverão o projeto: Sesc Campinas, Sesc Centro, Sesc Itumbiara, Sesc Jataí.

Realização: Roda de Conversa
Conteúdos: a importância, para o organismo, da ingestão de vitamina e sais minerais; Açúcar:
um vilão disfarçado?; Gordura TRANS nos alimentos industrializados e a relação com o colesterol, sedentarismo e sobrepeso; como manter uma alimentação saudável; Como posso comer
bem gastando pouco?; Compulsão alimentar: entenda o que é isso!; Dietas da moda: qual o
perigo?; Fome emocional x fome biológica; Mitos e verdades sobre dietas!; o autocuidado com
a saúde; Redes sociais x saúde mental: como manter uma relação saudável; Sal: de tempero a
inimigo; transtorno da ansiedade social (como ela afeta a saúde alimentar); Viver bem é preciso:
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como conquistar novos hábitos? Como envelhecer de forma saudável e com qualidade de vida;
desafios do envelhecimento ativo e saudável.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaço de realização: salas multiuso das unidades, espaços “bem-estar” das unidades.

Realização: Palestra
Conteúdos: Como comer bem gastando pouco?; Corpo saudável x mente saudável; Doenças
da modernidade, o que você precisa saber?; Emagrecimento inteligente; Gorduras: vilãs da
saúde? Influência da alimentação na prevenção do câncer; O que é transtorno da ansiedade
social: como ela afeta a sua saúde alimentar?; Obesidade: uma nova epidemia? Reeducação
alimentar x dietas da moda; Saúde uma questão de consciência, individual e coletiva; sinais e
sintomas de intolerâncias alimentares.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaço de realização: salas multiuso das unidades, espaços “bem-estar” das unidades.

Realização: Videodebate
Conteúdo: ações voltadas para “os vigilantes da saúde” abordando temas relacionados à alimentação saudável e qualidade de vida.
Período de realização: nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.
Espaço de realização: sala multiuso e espaço “bem-estar” das unidades.
Parcerias externas: Secretaria Estadual de Saúde.

Realização: Oficina
Conteúdo: aproveitamento integral de alimentos; e alimentação orgânica (o que é preciso saber).
Período de realização: nos meses de junho, julho e novembro.
Espaço de realização: salas multiuso das unidades, espaços “bem-estar” das unidades.

Realização: Orientação individual
Conteúdo: alimentação saudável, diabetes, colesterol.
Período de realização: no mês de agosto.
Espaço de realização: salas de multiuso das unidades e nos espaços da Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa).

Projeto: Sesc cegonha
Objetivo: contribuir para a qualificação e participação ativa das gestantes sobre os diferentes
aspectos que envolvem o processo da gestação e puerpério, na perspectiva de diminuir riscos
e incentivar a melhora da condição de saúde da mulher e do recém-nascido.
Justificativa: a gravidez é um período de grandes transformações para a mulher, seu parceiro
e toda sua família. São momentos em que a mulher passa por vivências intensas de dúvidas e
ansiedades, principalmente se a gravidez não foi planejada. O Ministério da Saúde instituiu a
Rede Cegonha com objetivo de qualificar a Rede de Atenção Materno-Infantil para lidar com
as mudanças: no processo de cuidado à gravidez, do parto e ao nascimento; na articulação dos
pontos de atenção em rede e regulação obstétrica no momento do parto; na qualificação técnica das equipes de atenção primária e no âmbito das maternidades; na melhoria da ambiência
dos serviços de saúde; na ampliação de serviços e profissionais para estimular a prática do parto fisiológico; e na humanização do parto e nascimento. Este programa está sendo implantado
gradativamente no estado de Goiás.
Diante do exposto, e alinhada aos conteúdos da Cartilha de Indicadores de Saúde Georreferenciados – Situação de Saúde de Goiás (2017), a programação deste projeto busca o envolvimento das gestantes com vistas à promoção da sua saúde e de seus bebês, abordando
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temas relacionados aos cuidados básicos com o recém-nascido, alimentação saudável no pré e
pós-parto, sinais e sintomas do parto, entre outros.
Metodologia: conjunto de aulas sequenciadas que visa propiciar às gestantes informações
para o autocuidado e o cuidado com bebê. A programação educativa abordará temas abrangendo desde o desenvolvimento da gestação ao parto. O curso terá carga horária de 12 horas.
Unidades executivas que desenvolverão o projeto: Sesc Centro, Sesc Campinas e Sesc Itumbiara.

Realização: Curso
Conteúdo: o curso será estruturado em três módulos os quais abrangerão os seguintes assuntos: desenvolvimento da gestação; parto normal, cesárea e amamentação; puerpério e cuidados com o bebê.
Período de realização: nos meses de março, maio, agosto e setembro.
Espaço de realização: salas multiusos e espaços “bem-estar” e “saúde em dia” das unidades.
Parceria externa: Secretaria Municipal de Saúde.

Projeto: Sesc alerta
Objetivo: deflagrar, em parceria com instituições públicas e privadas, iniciativas de enfrentamento às situações de emergência sanitária, desenvolvendo ações educativas de prevenção
aos agravos epidemiológicos ocasionados pelo mosquito Aedes aegypti.
Justificativa: o descompasso entre o crescimento populacional e acesso a serviços e oportunidades levam à degradação do ambiente natural e do construído e à deterioração das relações
sociais. A falta de controle e da gestão da ocupação do solo urbano e o aumento do consumo,
muito além das necessidades básicas e do bem-estar, respondem em grande parte pela degradação e deterioração das relações. No estado de Goiás as doenças transmissíveis continuam
sendo um importante problema de saúde pública, considerando o impacto da mesma sobre a
morbidade e a mortalidade que ocasionam na população em geral. Em 2015 (dados preliminares) foram registrados 1.879 óbitos pelo conjunto das doenças infecciosas e parasitárias, que
embora representem a 7ª causa de morte no estado, geram um importante impacto econômico
e social especialmente em situações de epidemias.
No que se refere à transmissão vetorial, especialmente no ano de 2015, o Brasil e o estado
de Goiás vivenciaram uma grande explosão de casos de doenças ocasionadas pelo mosquito
Aedes aegypti (zika vírus, chikungunya, dengue, febre amarela). O controle ambiental de vetores é campo importante da saúde pública no enfrentamento destas doenças, tornando-se
necessário conscientizar e responsabilizar os gestores quanto à importância de medidas de
prevenção. O bloqueio aos vetores e/ou transmissão das doenças não se restringe unicamente
ao poder público, é necessário que as instituições públicas e privadas e a comunidade em geral
estejam também engajadas em uma única causa, com um único propósito. Diante deste cenário de emergência epidemiológica, o Regional fez adesão a este projeto nacional e atuará com
vistas a contribuir com as situações de urgência sanitária promovendo ações de prevenção de
agravos, apoiando as ações de bloqueio epidemiológico.
Metodologia: por meio de parceiras com as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde (Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental de Vetores), Secretarias Estadual e Municipal de
Educação e instituições privadas, promovendo ações educativas e de mobilização social de
prevenção. A programação do projeto será desenvolvida em dois momentos distintos, sendo o
primeiro com gestores, profissionais da saúde e da educação e o segundo com a comunidade.
Unidades executivas que desenvolverão o projeto: Sesc Itumbiara e Sesc Jataí.
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Realização: Roda de Conversa
Conteúdo: com temas que contemplarão as situações de urgência epidemiológica (problemas
decorrentes do Aedes aegypti; H1N1, e/ou tuberculose.
Período de realização: nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro,
outubro e novembro.
Espaço de realização: salas multiuso das unidades.

Realização: Curso
Conteúdo: O conteúdo perpassará as situações de urgência epidemiológica (problemas decorrentes do Aedes aegypti; H1N1, e/ou tuberculose). Os temas serão propostos de acordo
com o diagnóstico municipal a ser realizado pela equipe técnica do Sesc juntamente com os
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.
Período de realização: no mês de junho.
Espaço de realização: salas multiuso das unidades.

Projeto: Crescer com saúde
Objetivo: estimular a promoção da alimentação saudável e da saúde bucal na vida das crianças
e de suas famílias.
Justificativa: o crescimento é um processo dinâmico e contínuo, expresso pelo aumento do
tamanho corporal e influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos, entre os quais se destacam a alimentação, a saúde e a higiene, que atuam acelerando ou restringindo este processo.
A linha de cuidado da saúde da criança tem como eixo estruturante o acompanhamento do
crescimento e do desenvolvimento; assim a assistência baseia-se na promoção da saúde, prevenção, diagnóstico precoce e recuperação dos agravos à saúde. A alimentação saudável ou a
“boa prática alimentar” diz respeito a uma ingestão de alimentos adequados em quantidade e
qualidade para suprir as necessidades nutricionais, permitindo um bom crescimento e desenvolvimento da criança com repercussões ao longo de toda a vida do indivíduo. A alimentação
saudável se inicia com o aleitamento materno até os 06 meses de vida e a partir desta idade
devem ser introduzidos alimentos complementares. Diante deste contexto, propõe-se a realização deste projeto com vistas a ampliar o conhecimento das crianças a respeito da importância da alimentação saudável para o crescimento corporal e para a prevenção de agravos à
saúde bucal.
Metodologia: abordará conteúdos teórico-práticos, utilizando-se de uma linguagem de simples compreensão, tendo em vista o público infantil.
Unidade executiva que desenvolverá o projeto: Sesc Campinas.

Realização: Oficina
Conteúdo: serão abordados os tipos de alimentos (construtores, reguladores e energéticos),
hábitos de higiene bucal, alimentação como fator primordial para uma boa saúde bucal, além
de técnicas de escovação infantil.
Período de realização: no mês de janeiro.
Espaço de realização: sala multiuso da unidade.

Projeto: OdontoSesc – unidades móveis
Objetivo: desenvolver ações educativas em saúde bucal nos municípios atendidos pelo
OdontoSesc, no âmbito da promoção, da prevenção e controle social da saúde, estimulando
a reflexão e a troca de saberes entre os indivíduos.
Municípios a serem atendidos no exercício: OdontoSesc I percorrerá dois municípios (Hidrolân-
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dia e Bela Vista); OdontoSesc II atenderá três municípios (Jandaia, Sanclerlândia e Itauçu).
Período de realização: de fevereiro a dezembro.
Público-alvo: escolares, pais, professores e profissionais de saúde dos municípios.

Realização: Palestra
Conteúdos: abordará temas relacionados à saúde bucal, doença periodontal, doença gengival,
cárie, problemas bucais relacionados ao tabagismo, alimentação saudável, doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT) associadas à saúde bucal, higiene bucal, câncer de boca, autocuidado e autoexame da boca.
Público: escolares, pais, professores e profissionais de saúde dos municípios (grupos da Atenção Básica de Saúde).
Período de realização: de fevereiro a novembro.
Espaço de realização: escolas públicas municipais e demais espaços indicados pelos municípios.
Parceria externa: Secretarias Municipais de Saúde e Educação.

Realização: Curso
Conteúdos: será estruturado em quatro módulos, abordando os seguintes temas: saúde bucal
e os fatores protetores; condições e hábitos de vida na saúde bucal; autocuidado e autoexame
da boca e principais agravos em saúde bucal (cárie, câncer de boca, doença periodontal).
Período de realização: nos meses de fevereiro, março, junho, agosto e outubro.
Espaço de realização: espaços indicados pelos municípios.
Parceria externa: Secretaria Municipal de Saúde.

Realização: Roda de Conversa
Conteúdos: abordará temas relacionados à saúde bucal, doença periodontal, doença gengival,
cárie, problemas bucais relacionados ao tabagismo, alimentação saudável, doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT) associadas à saúde bucal, higiene bucal, câncer de boca, autocuidado e
autoexame da boca, resultados dos dados levantados no diagnóstico inicial e na sessão clínica.
Período de realização: nos meses de abril, julho, setembro e outubro.
Espaço de realização: espaços indicados pela prefeitura.
Parceria externa: Secretaria Municipal de Saúde.

Realização: Vídeodebate
Conteúdos: temas focando a saúde bucal, cárie e doença periodontal, problemas bucais relacionados à alimentação e à higiene bucal.
Período de realização: nos meses de fevereiro, abril, maio, setembro e outubro.
Espaço de realização: escolas públicas municipais e demais espaços indicados pelos municípios.
Parceria externa: Secretaria Municipal de Saúde.

Projeto: Sesc Saúde Mulher – unidade móvel
Objetivo: contribuir para a promoção da saúde da mulher por meio de ações educativas, rastreamento do câncer de colo de útero e de mama, consoante a um modelo de atenção que
integra ações de educação em saúde.
Municípios a serem atendidos no exercício: o polo de Inhumas e seu entorno (Brazabrantes, Caturaí, Damolândia, Itauçu, Nova Veneza e Santo Antônio de Goiás), e o polo de Trindade e seu entorno (Abadia de Goiás, Anicuns, Avelinópolis, Campestre de Goiás, Goianira, Guapó e Jandaia).
Período de realização: de fevereiro a dezembro.
Público-alvo: equipes multiprofissionais da Atenção Básica, agentes comunitários de saúde
dos municípios e população feminina e masculina atendida pela unidade.
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Realização: Roda de Conversa
Conteúdo: Rastreamento dos Cânceres de Colo de Útero e de Mama, na Atenção Básica.
Período de realização: nos meses de abril, maio, setembro e outubro.
Espaço de realização: centros comunitários, postos de saúde e outros espaços dos municípios.

Realização: Curso
Conteúdo: está formatado em quatro módulos abrangendo os temas: controle do câncer de
mama na Atenção Básica; controle do Câncer de colo de útero na Atenção Básica; saúde sexual
e reprodutiva; e atenção às mulheres em situação de violência na Atenção Básica.
Período de realização: nos meses de fevereiro a maio e de agosto a novembro.
Espaço de realização: centros comunitários, postos de saúde e outros espaços dos municípios.

Realização: Palestra
Conteúdos: promoção da saúde; prevenção e detecção precoce do câncer de mama e colo de
útero; prevenção às IST/AIDS; direitos sexuais e reprodutivos; diversidade sexual; prevenção
da violência de gênero; planejamento familiar; apoio ao aleitamento materno; prevenção da
mortalidade materna; equidade de gênero.
Período de realização: de fevereiro a dezembro.
Espaço de realização: centros comunitários, postos de saúde e outros espaços dos municípios.

Projeto: Sesc Saúde Visão – unidade móvel
Objetivo: identificar problemas visuais através de ações diagnósticas e educativas, de promoção da saúde visual e prevenção de agravos.
Período de realização: de janeiro a novembro.
Público-alvo: educandos das escolas do Sesc, trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes.

Realização: Palestra
Conteúdos: abrangerá temas relacionados à prevenção dos agravos à saúde visual e à cegueira
evitável; promoção da saúde ocular; medidas para redução de doenças oculares; importância da higienização dos olhos/cílios; anatomia e fisiologia dos olhos; distúrbios visuais e erros
refracionais; riscos de acidentes oculares e os primeiros cuidados pós-trauma; transplante de
córnea; conjuntivite; importância da alimentação saudável para a saúde visual; abordagem do
pré-natal: rubéola, toxoplasmose e sífilis relacionadas à saúde visual; cuidado e adaptação ao
uso dos óculos; associação da tecnologia da informação a problemas visuais; direitos dos indivíduos ao serviço oftalmológico; saúde ocular e estilo de vida.
Período de realização: de janeiro a novembro.
Espaço de realização: espaços da unidade móvel em Goiânia.

Realização: Orientação
Conteúdos: prevenção dos agravos à saúde visual e à cegueira evitável; prevenção de doenças
oculares; promoção da saúde ocular; a importância do transplante de córnea; riscos de acidentes oculares; higienização dos olhos/cílios; anatomia e fisiologia dos olhos; distúrbios visuais
e erros refracionais; conjuntivite; importância da alimentação saudável para a saúde visual;
cuidados e adaptação com o uso dos óculos; direitos dos clientes ao serviço oftalmológico;
associação da saúde ocular com o estilo de vida; importância da realização do exame oftalmológico; fadiga ocular.
Período de realização: de janeiro a novembro.
Espaço de realização: espaços da unidade móvel em Goiânia.
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CUIDADO TERAPÊUTICO
Objetivo geral: desenvolver ações diagnósticas e terapêuticas para a prevenção de agravos e
promoção, manutenção e recuperação da saúde.
Unidades executivas que desenvolverão a atividade: Sesc Universitário, Sesc Campinas, Sesc
Faiçalville, Sesc Anápolis, Sesc Jataí, Sesc Saúde Mulher e Sesc Saúde Visão.
Público-alvo: clientes frequentadores dos parques aquáticos e clientes inscritos nos exercícios
e práticas esportivas das unidades executivas; clientes atendidos pelas unidades móveis Saúde
Mulher e Saúde Visão.

Projeto: Programação sistemática – unidades executivas
Objetivo: identificar patologias que possam ser transmitidas de uma pessoa para outra, por
contato ou não, pela utilização dos meios aquáticos (piscinas) e demais áreas comuns das unidades executivas.
Justificativa: esta é uma ação que segue as normas estabelecidas por lei, visando manter a
integridade da saúde, principalmente a dermatológica, dos frequentadores de clubes com
parques aquáticos e áreas comuns.

Modalidade: Atenção Médica – Realização: Clínica ambulatorial
Conteúdo: realização de exames dermatológicos nos clientes, de todas as faixas etárias, que
frequentam os parques aquáticos e práticas esportivas aquáticas (natação e hidroginástica) das
unidades executivas.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: consultórios médicos.
Público-alvo: comerciários, dependentes e usuários.

Projeto: Sesc Saúde Mulher – unidade móvel
Objetivo: contribuir para a promoção da saúde da mulher, por meio do rastreamento do câncer de colo de útero e de mama, consoante a um modelo de atenção que integra ações de
educação em saúde.
Justificativa: os cânceres de mama e de colo de útero representam um dos problemas de
saúde pública passíveis de prevenção. Tais neoplasias estão entre as mais expressivas causas
de óbitos de mulheres; o câncer de mama ocupa a 5ª causa de morte por câncer no mundo,
enquanto o câncer de colo de útero é o responsável por 265 mil óbitos por ano. As políticas
públicas assistenciais na área da saúde da mulher, no Brasil, visam ao cuidado integral dessa população; no entanto, enfrentam desafios no controle desses cânceres, os quais incluem
as ações de detecção precoce por meio do rastreamento, tratamento e cuidados paliativos
ofertados em uma rede de serviços em tempo oportuno e com qualidade. De acordo com o
Instituto Nacional do Câncer12, em relação à incidência de câncer no Brasil e às estimativas de
novos casos para o ano de 2016, e ainda, considerando o sexo feminino, na região Centro-Oeste, o câncer de mama ocupa o 1º lugar (31%) e o câncer de colo de útero aparece em 2º
lugar (11,4%). Ambos possuem alto potencial de prevenção e cura, quando diagnosticados de
maneira precoce.

12 Estimativas para o ano de 2016 das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização
primária. Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes, exceto pele não melanoma. http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/tabelaregioes.asp?ID=4
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No estado de Goiás, as neoplasias constituem-se na 3 º causa de morte com 14,5%. Na população feminina, o câncer de mama aparece em 1 º lugar na taxa bruta de mortalidade com 11,3
mortes a cada 100 mil mulheres e o de colo de útero com 4,9. Ainda que na organização das
linhas de cuidado (Portaria n.º483/2014) uma área que tenha sido priorizada foi a de atenção ao
câncer de mama e colo de útero, é possível identificar alguns entraves que dificultam as ações
voltadas à saúde da mulher, como: irregularidade na distribuição da oferta dos exames (citopatológico e mamografia) devido à má disposição geográfica dos mamógrafos; dificuldade de
articulação da rede oncológica; ausência de protocolos de acompanhamentos que corroboram
a baixa cobertura do rastreamento; dificuldade na qualificação de recursos humanos da saúde
na assistência à gestante e a mulher na atenção básica, além da rotatividade de profissionais no
município; conhecimento limitado por parte dos profissionais de saúde no que diz respeito ao
câncer de colo de útero e de mama; e finalmente, o desabastecimento das Unidades Básicas de
Saúde (UBS) de kits de coleta tríplice e outros insumos para realização do exame para detecção
do câncer de colo de útero.
As ações desempenhadas pela Atenção Básica no que tange a medidas de rastreamento necessitam ser ampliadas. No estado de Goiás, segundo os indicadores, a cobertura do rastreamento caminha lentamente, abaixo do nível indicado pelo Ministério da Saúde. Com isso, o
Sesc, por meio do Projeto Saúde Mulher, contribui para o fortalecimento e a qualificação do
programa de rastreamento organizado, e para o controle dos cânceres de mama e de colo
de útero, por meio da ampliação e sistematização dos exames, da capacitação das Equipes
de Atenção Básica, das ações educativas para a comunidade a fim de sensibilizar as mulheres
quanto ao controle dos fatores de risco, resultando na redução dos obstáculos e contribuindo
com a consolidação da atenção básica, além de favorecer o alcance os indicadores de saúde
das mulheres no estado.
Metodologia: em 2017, foi realizado um diagnóstico nos municípios da grande Goiânia (Regional Central de Saúde), com o levantamento, por município, da população feminina de 50
a 69 anos de idade; justamente a partir deste diagnóstico foram eleitos dois territórios para
atuação da unidade móvel no horizonte de 2017-2021. A partir dos municípios polo (Inhumas
e Trindade) destes dois territórios, o atendimento foi estendido para mais 13 municípios por
meio de consórcios intermunicipais, sendo seis do entorno de Inhumas e sete do entorno de
Trindade. O plano de ação estabelece o atendimento no 1º semestre dos municípios do primeiro território e no 2º semestre dos municípios do segundo território, com previsão de alcance
de aproximadamente 25% desta população em ambos os territórios. Tendo como referência o
protocolo do Ministério da Saúde, a previsão de alcance para 2021, último ano do período, é
de 45% da população feminina de 50 a 69 anos de idade.
Municípios a serem atendidos no exercício: o polo de Inhumas e seu entorno (Brazabrantes,
Caturaí, Damolândia, Itauçu, Nova Veneza e Santo Antônio de Goiás), e o polo de Trindade com seu entorno (Abadia de Goiás, Anicuns, Avelinópolis, Campestre de Goiás, Goianira,
Guapó e Jandaia).
Período de realização: de fevereiro a dezembro.
Público-alvo: equipes multiprofissionais da Atenção Básica, agentes comunitários dos municípios e população feminina e masculina atendida pela unidade.
Parcerias externas: Hospital do Câncer de Barretos, Secretarias Estadual e Municipal da Saúde, Conselhos Municipais de Saúde, Secretarias de Educação e de Ação Social, Comissão Intergestores Bipartite.

Modalidade: Atenção de Enfermagem – Realização: Clínica ambulatorial
Conteúdo: interação comunicativa entre o profissional e o cliente, com procedimentos técnicos e recursos terapêuticos caracterizados pela realização do exame citopatológico (Papanico-
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lau) em mulheres de 25 a 64 anos que tiveram ou que ainda têm relação sexual.
Período de realização: de fevereiro a dezembro.
Espaço de realização: consultórios da unidade móvel.

Modalidade: Atenção Médica – Realização: Exame por Imagem
Conteúdos: realização de exames de mamografia para as mulheres na faixa etária de 50 a 69
anos ou maiores de 35 anos com histórico familiar de câncer de mama.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaço de realização: consultórios da unidade móvel.

Projeto: Sesc Saúde Visão – unidade móvel
Objetivo: identificar problemas visuais através de ações diagnósticas e educativas, de promoção da saúde visual e prevenção de agravos.
Justificativa: de acordo como o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a superpopulação e às
más condições de saneamento básico podem gerar problemas infecciosos nos olhos, levando à
conjuntivite e ao tracoma. Atualmente, o tracoma acomete, no mundo, 80 milhões de pessoas
em sua forma mais branda e 5,9 milhões de pessoas com o quadro mais avançado, em potencial risco de cegueira.
Dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE) dão conta das deficiências visual, auditiva, intelectual e motora e seus graus de severidade. Do total de 6.003.788 habitantes no estado de
Goiás, a deficiência visual ficou em terceiro lugar, com 197.503 casos (3,29%). Cerca de 80%
dos casos de cegueira são evitáveis, segundo estudos de organizações internacionais. A saúde
visual está diretamente atrelada à qualidade de vida individual e coletiva. A perda visual representa consequências adversas para o indivíduo e para a sociedade, uma vez que a pessoa cega
tem suas possibilidades de interação com o meio ambiente limitadas; possui dificuldades no
desenvolvimento de tarefas essenciais e depende de outras pessoas para desempenhar suas
atividades diárias básicas.
Frente aos desafios da saúde ocular, é possível entender que a deficiência visual constitui um
problema sério de saúde coletiva e que sem a ação conjunta e integralizada de todos os níveis,
do individual ao coletivo, do público ao privado, da atenção básica à superespecializada, não
há como combater este problema que repercute de forma tão intensa e marcante na nossa
sociedade. O Sesc Goiás, através da unidade móvel Sesc Saúde Visão, sob o eixo orientador
da atenção em saúde visual e da compreensão ampliada da saúde, e face à necessidade de
ampliar o acesso e contribuir para a promoção e prevenção dos agravos da saúde ocular e para
a redução da cegueira evitável, dará continuidade em 2018, ao desenvolvimento de ações educativas em saúde e exames oftalmológicos através do atendimento humanizado, compreendendo que o sucesso da prevenção da deficiência visual não só reduz o sofrimento individual,
mas também traz consigo ganhos sociais e econômicos.
Metodologia: o plano de ação do Regional para atuação com esta unidade móvel é estruturado a partir do pré-cadastro do cliente no site do Sesc Goiás, por meio do preenchimento do
formulário, em dias e horários pré-estabelecidos. O formulário consta de informações pessoais
e socioeconômicas, e o primeiro pré-requisito é ser comerciário ou dependente e estar com a
carteira da entidade atualizada. Um dia após o seu cadastro, o cliente recebe a confirmação, via
e-mail, do agendamento, com o dia e o horário para realização da consulta de triagem (exame
de acuidade visual). Após esta consulta e a análise da ficha de anamnese, será encaminhado
para a consulta médica o cliente que apresentar uma ou mais das seguintes condições: nunca
realizou consulta oftalmológica; tem antecedentes pessoais (erro refracional, diabetes, hipertensão, doenças oculares); apresenta queixa atual pertinente e combinada à última consulta
com o oftalmologista; tem antecedentes familiares (ocorrência de cegueira, glaucoma, cerato-
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cone, doenças da retina e outras doenças oculares importantes); apresenta Teste de Snellen alterado em relação aos valores de referência. Antecedendo às consultas médicas, são realizadas
as ações educativas em saúde.
Público-alvo: prioritariamente comerciários e seus dependentes.

Modalidade: Atenção de Enfermagem – Realização: Clínica ambulatorial
Conteúdo: interação comunicativa entre o profissional e o cliente, com procedimento técnico
direcionado à verificação da acuidade visual.
Período de realização: de janeiro a novembro.
Espaço de realização: na unidade móvel e nas empresas do comércio de bens serviços e turismo.

Modalidade: Atenção Médica – Realização: Clínica ambulatorial
Conteúdo: realização de consulta oftalmológica completa, identificação de doenças oftalmológicas e erros refracionais, orientações ao uso de óculos, encaminhamentos ao SUS dos casos que
necessitarem de acompanhamento e tratamento.
Período de realização: de janeiro a novembro.
Espaço de realização: consultório médico da unidade móvel.
Parcerias externas: Secretaria Municipal de Saúde.
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Alunos do curso de Violão do Sesc
Centro durante apresentação de
encerramento
Foto: Arquivo Sesc Goiás

Programa
CULTURA
A aprovação da Política Cultural do Sesc aponta para a
responsabilidade da instituição como referência para as
políticas culturais no país, reverberando-se nas programações desenvolvidas nas unidades. A capacidade do
Sesc, de responder às demandas sociais, terá, também,
como desafio, que se impor às práticas discriminatórias
em curso no cenário da cultura, tanto dentro quanto
fora da instituição.
Com objetivos como o da circulação de obras de artes
cênicas de diversos estados brasileiros, promovendo a
formação, criação, produção, difusão, fruição e o intercâmbio de espetáculos, metodologias e técnicas entre
artistas, o Sesc Goiás tem contribuído significativamente para o cenário cultural do estado. Além dos espetáculos que mostram parte da estética e experiências
realizadas em outras partes do país, o Regional articula
com estes artistas e grupos de outras regiões do país
para enriquecer a sua programação, no viés da formação, com a realização de cursos, oficinas, palestras e intercâmbios, favorecendo o diálogo da comunidade artística local com diversas estéticas, processos e técnicas
experimentadas por esses grupos de outros estados.

ARTES CÊNICAS
Objetivo geral: promover ações destinadas à criação, à produção, à difusão, à fruição e à preservação de expressões cênicas, visando ao desenvolvimento de plateias, artistas, produtores
e público em geral.
Unidades executivas que desenvolverão a Atividade: Sesc Centro, Sesc Cidadania, Sesc Anápolis, Sesc Caldas Novas, Sesc Itumbiara e Sesc Jataí.

Projeto: Teatro Sesc Centro
Objetivo: desenvolver uma programação artística de qualidade com regularidade, possibilitando a formação de plateias, o fomento de grupos e de artistas com prioridade para os talentos
goianos e contribuindo para o acesso de novos públicos.
Justificativa: o contato com obras que problematizam o cotidiano, a política, as relações humanas e até a própria existência, contribui para formar cidadãos mais aptos a se apropriar de
sua história e de seu lugar no mundo, ao mesmo tempo que constrói uma sociedade mais justa
e humanitária. Neste sentido, o Sesc, por meio do teatro da unidade do Sesc Centro, que se
consolidou rapidamente como um dos principais espaços para fruição das Artes Cênicas e da
Música na cidade de Goiânia, apresenta uma programação sistemática e de qualidade, proporcionando ao público uma diversidade de trabalhos de artistas locais e nacionais que evidenciam as variadas técnicas e possibilidades de apreciação de obras de artes cênicas e da música,
sejam elas na dança, no circo, no teatro, destacando também as possibilidades surgidas a partir
da hibridação das linguagens artísticas na contemporaneidade.
Metodologia: a seleção dos artistas/espetáculos acontecerá após avaliação da curadoria feita a partir dos cadastros e dos vídeos disponibilizados no portal do Sesc. Durante todo o
exercício, serão apresentados 83 espetáculos nas linguagens Teatro, Dança e Circo. Desses
trabalhos, oito serão selecionados de outras regiões do país. Quanto à programação musical,
serão apresentados 39 espetáculos, sendo quatro de outras regiões do país. Os espetáculos
“nacionais” garantem um diálogo entre a pluralidade das manifestações culturais, promovendo o intercâmbio entre o público e os artistas que demonstrem a diversidade de linguagens,
técnicas e processos de diferentes partes do território nacional.
Atividade principal: Artes Cênicas.
Atividade parceira: Música.
Unidade executiva que desenvolverá a programação: Sesc Centro.

Atividade: Artes Cênicas, Modalidades: Circo, Dança e Teatro – Realização:
Apresentação
Conteúdos: 57 espetáculos de Teatro, 16 espetáculos de Dança e 10 espetáculos de Circo,
voltados para o público infantil e adulto.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaço de realização: Teatro Sesc Centro.

Atividade: Música – Realização: Apresentação
Conteúdos: 39 espetáculos musicais, voltados para o público infantil e adulto.
Período de realização: de fevereiro a novembro.
Espaço de realização: Teatro Sesc Centro.

Projeto: Sesc Aldeia Diabo Velho
Objetivo: circulação de espetáculos de artes cênicas e de músicas dos diversos estados brasi-
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leiros, promovendo a formação, criação, produção, difusão, fruição e o intercâmbio de espetáculos, metodologias e técnicas entre artistas, contribuindo para o cenário cultural do estado.
Justificativa: a Aldeia Diabo Velho se estabeleceu como um dos principais eventos de cultura
da cidade de Goiânia. A criação do terreno simbólico em que a cultura se manifesta em diversas frentes de ação, movimenta toda a cidade e seus atores, que passam a ver o cotidiano e seu
lugar no mundo com olhos de encantamento e surpresa. O Sesc, ao desenvolver este projeto,
contribui para a elevação da qualidade de vida do seu público e dos demais cidadãos que
passam a acessar experiências estéticas que se refletem em outros aspectos da vida cotidiana.
Metodologia: a programação será composta pelo cortejo artístico, formado por artistas locais
que se deslocam pela cidade anunciando o início da Aldeia; apresentações de artes cênicas
em bairros periféricos da cidade (cena ao redor) e no teatro Sesc para o público infantil (cena
curumim), e apresentações de grupos locais (cena local); overdoze com uma programação de
12 horas ininterruptas de oficinas, palestras, apresentações teatrais de curta duração, entre
outras. Ainda acontecerão apresentações musicais e cursos técnicos em artes cênicas e música.
Atividade principal: Artes Cênicas.
Atividade parceira: Música.
Unidade executiva que desenvolverá o projeto: Sesc Centro.
Público-alvo: comerciários, dependentes, atores, produtores, dançarinos e artistas e público
em geral.

Atividade: Artes Cênicas, Modalidades: Circo, Dança e Teatro – Realização:
Apresentação
Conteúdos: apresentações circenses (cena curumim), espetáculos de dança (cena local e espetáculo nacional) e teatrais (cena ao redor, cena nacional, cena curumim, cena local), overdoze.
Período de realização: no mês de julho.
Espaços de realização: Teatro Sesc Centro, praças e ruas da cidade de Goiânia, Parque Flamboyant, Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (UFG) e salas multiuso da unidade.

Atividade: Artes Cênicas, Modalidade: Circo – Realização: Intervenção artística
Conteúdos: cortejo artístico.
Período de realização: no mês de julho.
Espaços de realização: ruas da cidade de Goiânia.

Atividade: Artes Cênicas, Modalidade: Teatro – Realização: Oficina
Conteúdos: aulas teóricas e práticas de técnicas teatrais.
Período de realização: no mês de julho.
Espaços de realização: salas de artes da unidade.

Atividade: Música – Realização: Apresentação
Conteúdos: apresentações musicais (cena curumim).
Período de realização: no mês de julho.
Espaços de realização: teatro da unidade.

Atividade: Música – Realização: Curso
Conteúdos: aulas teóricas e práticas de percussão corporal e ritmos.
Período de realização: no mês de julho.
Espaços de realização: salas de artes da unidade.

Projeto: Sesc cênico
Objetivo: desenvolver ações de apresentações artísticas e formativas na linguagem cênica,
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através de programação sistemática, propiciando a produção e difusão dos grupos locais, bem
como o intercâmbio entre artistas.
Justificativa: a sistematização da programação em artes cênicas é um caminho eficaz para a
construção de um cenário artístico sustentável; também viabiliza o trabalho de criação, apresentação e produção de artistas/grupos, provocando o desenvolvimento de plateias. O projeto
Sesc Cênico, desenvolvido em duas cidades do interior, com poucas opções culturais – Anápolis e Itumbiara – traz esta proposta de sistematização de apresentações nas artes cênicas como
contribuição para mudança deste cenário.
Metodologia: com a participação de artistas locais e regionais. Após cada apresentação serão
realizados debates entre artistas e público. As oficinas serão ministradas por artistas dos grupos regionais.
Atividade principal: Artes Cênicas.
Unidades executivas que desenvolverão o projeto: Sesc Anápolis e Sesc Itumbiara.
Público-alvo: comerciários, dependentes, atores, artistas e público em geral.

Modalidades: Circo, Dança e Teatro – Realização: Apresentação
Conteúdo: apresentações circenses, teatrais e de dança destinadas aos diversos públicos.
Período de realização: de março a novembro.
Espaço de realização: salão de convivência, auditórios e áreas externas das unidades executivas.

Modalidades: Circo, Dança e Teatro – Realização: Debate
Conteúdo: discussões acerca da obra em cena, em que o público coloca suas questões e os
artistas interagem, trazendo informações de seu processo de construção artística.
Período de realização: de março a novembro.
Espaço de realização: auditório do Sesc Anápolis.

Modalidades: Circo e Teatro – Realização: Oficina
Conteúdo: aulas teóricas e práticas na linguagem cênica.
Período de realização: nos meses de março, abril, maio, agosto, setembro e outubro.
Espaço de realização: salas de aulas do Sesc Anápolis.

Modalidades: Dança e Teatro – Realização: Palestra
Conteúdo: contemplará temas relacionados à produção cênica em Goiás, O teatro em Itumbiara, os rumos da dança contemporânea e a dança em Itumbiara.
Período de realização: nos meses de abril, maio, setembro e outubro.
Espaço de realização: auditório do Sesc Itumbiara.

Projeto: Arte de toda parte
Objetivo: oferecer ao cliente do Sesc e a comunidade programações artístico-culturais, visando à criação, difusão e fruição das diversas expressões artísticas dentro das artes cênicas e da
música.
Justificativa: a unidade do Sesc na cidade de Jataí, apesar de recente, vem representando
papel importante no segmento cultural, destacando-se como a única instituição na cidade que
efetivamente desenvolve ações voltadas para transformação social por meio do desenvolvimento e difusão das artes, do conhecimento e da formação dos agentes culturais. Este projeto
foi estruturado como um projeto guarda-chuva, que abriga tanto as artes cênicas quanto a
música; trata-se de um projeto macro que potencializa a programação artística da unidade,
como uma marca que carrega e identifica ações de qualidade. Outro aspecto do projeto é sua
abertura para recepção de propostas artísticas de diversas origens do país.
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Metodologia: Serão 12 apresentações, sendo quatro de música, seis de teatro, uma de dança
e uma de circo; em dois espetáculos de teatro e no espetáculo de dança, o grupo ofertará uma
oficina para a comunidade; o conteúdo da oficina irá depender do grupo que se apresentará.
As inscrições para as oficinas serão feitas previamente na central de atendimentos.
Atividade principal: Artes Cênicas.
Atividade parceira: Música.
Unidade executiva que desenvolverá o projeto: Sesc Jataí.
Público-alvo: comerciários, dependentes e público em geral.

Atividade: Artes Cênicas, Modalidades: Circo, Teatro e Dança – Realização:
Apresentação
Conteúdos: realização de apresentações circense, teatrais e de dança.
Período de realização: nos meses de março, maio, julho, setembro, novembro e dezembro.
Espaço de realização: auditório da unidade.

Atividade: Artes Cênicas, Modalidades: Teatro e Dança – Realização: Oficina
Conteúdos: realização de oficinas de teatro e de dança.
Período de realização: nos meses de maio, setembro e outubro.
Espaço de realização: sala multiuso da unidade.

Atividade: Música – Realização: Apresentação
Conteúdos: apresentações de músicas regionais em vários estilos e gêneros.
Período de realização: nos meses de abril, junho, setembro e outubro.
Espaço de realização: auditório da unidade.

Projeto: Palco em cena
Objetivo: oferecer aos hóspedes do Sesc Caldas Novas, uma programação cultural de qualidade, estimulando o senso crítico desse público através de apresentações teatrais e musicais e da
valorização dos artistas/grupos regionais.
Justificativa: a programação deste projeto vem se destacando a cada ano, sendo considerada
por parte dos hóspedes uma das principais programações da unidade.
Metodologia: a programação prevê, no total, 46 apresentações teatrais e musicais ao longo
de todo o exercício.
Atividade principal: Artes Cênicas.
Atividade parceira: Música.
Unidade executiva que desenvolverá o projeto: Sesc Caldas Novas.
Público-alvo: hóspedes da unidade.

Atividade: Artes Cênicas, Modalidade: Teatro – Realização: Apresentação
Conteúdos: realização de apresentações teatrais.
Período de realização: nos meses de janeiro, março, abril, julho, agosto, setembro, outubro e
dezembro
Espaço de realização: auditório da unidade.

Atividade: Música – Realização: Apresentação
Conteúdos: realização de apresentações musicais.
Período de realização: nos meses de fevereiro, maio e novembro.
Espaço de realização: auditório da unidade.
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Projeto: Núcleo livre das artes
Objetivo: desenvolver cursos que explorem técnicas, conhecimentos teóricos e práticos nas
diversas linguagens artísticas, permitindo o desenvolvimento da capacidade perceptiva, interpretativa e criativa dos alunos.
Justificativa: a arte é um importante trabalho educativo, pois procura, através das tendências
individuais, encaminhar a formação do gosto, estimular a inteligência e contribuir para a formação da personalidade. No desenvolvimento de uma atividade artística, consegue-se uma interação simbólica com a realidade, proporcionando condições para um crescimento pessoal, o
que se soma ao fato de ser uma atividade coletiva na qual a expressão individual é acolhida. A
arte pode ser colocada como um instrumento de socialização consciente e crítico, um exercício
de convivência democrática, uma atividade com preocupações de organização ética e estética;
uma experiência que faz parte da cultura humana. O presente projeto tem a finalidade de permitir acesso ao conhecimento artístico e oferecer uma programação de resultados focados na
contemporaneidade, no ecletismo e, sobretudo, na regularidade e continuidade das diversas
linguagens oferecidas, criando assim a habitualidade com os clientes.
Metodologia: os cursos possuem matriz curricular e contemplam todas as faixas etárias. Para
o acesso aos cursos, é exigido o teste de nível, exceto para o grau inicial. A programação dos
cursos inclui aulas teóricas e práticas, palestras, workshops, visitas monitoradas, aulas abertas,
para complementação e ampliação do conteúdo ministrado em cada atividade. Com aulas
sistemáticas e regulares, os cursos serão ministrados de fevereiro a novembro, com período de
férias durante o mês de julho. Para 2018, estão previstos os cursos nas linguagens de dança,
teatro e música. Também acontecerão cursos de férias com o propósito de aprofundamento de
linguagens e os cursos rápidos nos níveis de iniciação ou de aperfeiçoamento.
Atividade principal: Artes Cênicas.
Atividade parceira: Música.
Unidades executivas que desenvolverão o projeto: Sesc Centro, Sesc Cidadania, Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara e Sesc Jataí.
Público-alvo: prioritariamente comerciários e seus dependentes.

Atividade: Artes Cênicas, Modalidades: Dança – Realização: Cursos
Conteúdos: curso regular de dança (balé baby; balé grau I e II; balé preparatório I e II; balé
adulto; dança criativa para crianças; dança de salão iniciante e intermediário; dança do ventre
– véu, iniciante e intermediário; jazz juvenil; sapateado básico; stiletto dance, street dance),
cursos de férias/rápidos (forró, charme, street kids, coreografia de musical, ritmos livres) e de
aperfeiçoamento (corpo do bailarino).
Período de realização: de fevereiro a novembro.
Espaço de realização: salas de aulas, teatro, auditórios e salas multiuso das unidades.

Atividade: Artes Cênicas, Modalidade: Teatro – Realização: Cursos
Conteúdos: curso regular de teatro (infantil, infanto-juvenil, juvenil, livre e adulto), cursos de
férias/rápidos (jogos teatrais, criação de personagem, o corpo do ator, técnica vocal para atores, produção, leitura dramática) e de aperfeiçoamento de produção e captação de recursos.
Período de realização: de fevereiro a dezembro.
Espaço de realização: salas de aulas, teatro, auditórios e salas multiuso das unidades.

Atividade: Música – Realização: Cursos
Conteúdos: cursos regulares de música (violão infantil, violão I, II e III, viola caipira I e II, guitarra
infantil e adulto, musicalização para bebê e infantil, prática de conjunto, teclado I e II, técnicas
de canto infantil e adulto), curso de férias/rápidos (corda e improviso, iniciação em violão, musicalização em sala de aula, musicalização infantil, prática de técnica vocal, prática em violão e
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teoria musical iniciante) e de aperfeiçoamento de percussão corporal.
Período de realização: de fevereiro a dezembro.
Espaço de realização: salas de aulas, teatro, auditórios e salas multiuso das unidades.

Atividade: Música – Realização: Oficinas
Conteúdos: aulas teóricas e práticas de viola e prática de conjunto.
Período de realização: nos meses de maio e dezembro.
Espaço de realização: sala de música e auditório da unidade.

Projeto: Palco giratório
Objetivo: promover, em parceria com o Departamento Nacional do Sesc, à sociedade brasileira residente em cidades de todo o Brasil, acesso à programação artística de qualidade, especificamente manifestações de teatro, dança, circo, intervenção urbana e performance, que são
significativas no âmbito da produção artística nacional.
Justificativa: em sua 21ª edição, o Palco Giratório, patrimônio vivo da sociedade brasileira, se
perpetua como o maior e mais importante evento de circulação nacional de espetáculos e coletivos cênicos, abrangendo todos os estados brasileiros com uma programação caracterizada
pela diversidade, com espaço para inovadoras expressões e também para trabalhos já reconhecidos e consolidados, os quais dão relevante testemunho em termos de continuidade e vigor no
processo artístico. O Sesc, através deste projeto, busca responder a uma demanda crescente
de artistas e espectadores brasileiros por mecanismos de suporte e incentivo que alcancem a
pluralidade da produção cênica nacional. Através de ações como estas e de uma curadoria que
abrange todos os Departamentos Regionais do Sesc, o projeto possibilita que os clientes do
Sesc, e que a sociedade de modo geral, tenham acesso a uma programação constantemente
renovada, permitindo a visibilidade sobre aqueles trabalhos que se destacaram durante o ano
pela sua qualidade técnica e pela capacidade de expressar as questões contemporâneas.
Metodologia: a seleção dos espetáculos é feita inicialmente através da análise prévia, quando
cada curador do projeto analisa e vota individualmente nas propostas. No Encontro Nacional
de Artes Cênicas, os espetáculos mais votados são avaliados para compor a grade de 20 espetáculos que irão circular no exercício.
Atividade principal: Artes Cênicas.
Unidades executivas que desenvolverão o projeto: Sesc Centro e Sesc Anápolis.
Público-alvo: comerciários, dependentes e público em geral.

Modalidades: Circo, Teatro e Dança – Realização: Apresentação
Conteúdos: espetáculos de teatro, dança e circo, conforme cronograma definido no Encontro
Nacional de Artes Cênicas.
Período de realização: nos meses de maio, julho, agosto, setembro e outubro.
Espaço de realização: teatro Sesc Centro, auditórios das unidades executivas e em outros
espaços da comunidade.

Modalidades: Circo, Teatro e Dança – Realização: Oficina
Conteúdo: aulas teóricas e práticas ministradas pelos grupos de circo, teatro e dança que irão
circular durante o exercício.
Período de realização: nos meses de julho e outubro.
Espaço de realização: salas de cursos das unidades executivas.

Modalidade: Dança – Realização: Desenvolvimento de experimentações
Conteúdo: o intercâmbio acontecerá entre o grupo do Palco Giratório - Desastro/BA - e o
grupo local a ser definido.
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Período de realização: no mês de julho.
Espaço de realização: teatro, auditórios e salas de cursos das unidades executivas.

Modalidades: Circo, Teatro e Dança – Realização: Debate
Conteúdo: de acordo com os conteúdos dos espetáculos/apresentações, os debates serão
realizados com o objetivo de qualificar a fruição e problematizar emissão e recepção da obra
de arte.
Período de realização: nos meses de maio, julho, agosto, setembro e outubro.
Espaço de realização: teatro, auditórios e salas de cursos das unidades executivas.

Projeto: Sesc dramaturgias – Edição de 20 anos
Objetivo: realizar com excelência uma edição comemorativa dos 20 anos do Projeto Sesc Dramaturgias, o qual tem promovido o estudo da dramaturgia enquanto elemento estruturador
de sentido no campo das artes cênicas, explorando as possibilidades do texto dramático; as
possibilidades do corpo no circo, na dança e no teatro; o papel das dramaturgias do circo e
da luz, destacando o seu potencial para novas criações, bem como para estimular debates e
reflexões relevantes para a sociedade contemporânea.
Justificativa: há 20 anos, o Projeto Sesc Dramaturgias consiste em uma ação estratégica de
formação, experimentação e intercâmbio artístico e cultural, promovendo, desde o seu surgimento, valores que hoje estão na ordem do dia para o Sesc, conforme documentos institucionais recentemente aprovados tais como a Política Cultural, o Plano Estratégico e o Plano de
Ações Prioritárias.
Desde 1998, milhares de artistas profissionais e amadores, estudantes de artes cênicas e sociedade em geral, têm se qualificado e dinamizado seus conhecimentos na área de dramaturgia. O
Projeto mobiliza também, desde então, uma ampla rede de profissionais altamente qualificados
nesta área (artistas e pesquisadores) atuantes em diferentes estados, os quais têm oportunidade
de desenvolver sua prática e seu conhecimento nos mais diversos contextos. Sabe-se que tais
intercâmbios têm produzido importantes impactos na produção cênica nacional, sob o ponto
de vista do seu desenvolvimento estético e também do ponto de vista da economia da cultura.
À medida que a programação do projeto torna mais rica e mais diversa a cultura brasileira, nas
diferentes regiões geográficas do país, também aquece a economia, promovendo a geração
de renda e sustentabilidade para a cultura.
Metodologia: o Sesc Dramaturgias, após sua reformulação, apresenta diferentes eixos para
sua atuação ((Dramaturgia do Ator, Dramaturgia da Dança, Escrita Dramatúrgica, Análise do
Texto Dramático e Leituras Dramatizadas). As oficinas previstas para serem desenvolvidas pelo
Regional serão as de Dramaturgia do Ator. Estas oficinas caracterizam-se por uma carga horária
total de 32 horas e serão distribuídas em dois momentos. Na primeira etapa, o oficineiro apresenta um conteúdo dentro do eixo abordado, muito a partir da sua experiência profissional.
Após esta primeira etapa, decorre um período de aproximadamente 30 dias, quando os alunos
desenvolvem um processo de experimentação, que será aprofundado na segunda etapa. Este
módulo não prevê a apresentação pública de resultados, uma vez que toda a ênfase está colocada no processo e no desenvolvimento artístico.
Atividade principal: Artes Cênicas.
Unidade executiva que desenvolverá o projeto: Sesc Jataí.
Público-alvo: comerciários, dependentes e público em geral.

Modalidade: Teatro – Realização: Oficina
Conteúdos: a seleção do oficineiro e dos conteúdos a serem trabalhados na oficina será definida conjuntamente entre DN e DR, podendo atender a uma demanda local ou não. A oficina
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terá duração de 32 horas distribuídas em duas etapas distintas.
Período de realização: nos meses de abril e agosto.
Espaço de realização: sala multiuso da unidade.

MÚSICA
Objetivo geral: promover ações destinadas à criação, à produção, à difusão, à fruição e à
preservação da música em seus diversos gêneros e estilos, visando ao desenvolvimento de
plateias, artistas, produtores e público em geral.
Unidades executivas que desenvolverão a Atividade: Sesc Centro, Sesc Cidadania, Sesc Anápolis, Sesc Caldas Novas, Sesc Itumbiara e Sesc Jataí.

Projeto: Mostra Sesc de música, sons e sabores do cerrado
Objetivo: desenvolver programação musical acompanhada pela gastronomia goiana, contribuindo para a ampliação da experiência de cultura musical do público anapolino e promovendo intercâmbio entre os grupos.
Justificativa: de acordo com a Política Cultural do Sesc (Rio de Janeiro, 2015): “[...] a concepção da ação institucional em cultura abarca tanto a arte em suas especificidades de linguagem
quanto os hibridismos decorrentes dos atravessamentos de fronteiras que geram novas formas
de expressão, intertextualidades e transdisciplinaridades, por meio dos múltiplos sistemas de
comunicação e produção de conhecimento, geradores de vínculos criativos com a vida cotidiana como a gastronomia, as religiões, os trajes [...]”. Assim, a programação da mostra será
perpassada pela gastronomia, através dos espaços gourmet disponibilizados nos locais das
apresentações, com a oferta de pratos típicos agregando a gastronomia à programação. Na
perspectiva artística, a mostra possibilita intercâmbio entre os artistas, oferta de ações formativas e acesso do público à produção musical regional. O projeto está assentado na premissa
da sistematicidade das ações como estratégia de manutenção e alcance de novos públicos,
estimulando a procura pelos bens culturais.
Metodologia: a programação será realizada em 14 dias e as ações serão divididas em quatro
etapas: evento flash mob com a Orquestra Jovem de Anápolis; apresentação de quinteto clássico formado por violinos, celo, saxofone, e viola caipira, em diversos lugares da cidade de
Anápolis, tais como restaurantes populares, restaurante Fulô do Cerrado, parques e principais
cruzamentos da cidade; apresentações no calçadão do Sesc, com artistas locais, todas estas
apresentações acompanhadas de espaços gourmet. Ao final do evento, acontecerão apresentações musicais com repertório voltado para tradição, resgate e valorização da música de raiz
(catira, folia e viola) e de espetáculos com artistas de renome nacional.
Atividade principal: Música
Unidades executivas que desenvolverão o projeto: Sesc Anápolis.
Público-alvo: comerciários, dependentes e público em geral.

Realização: Apresentação
Conteúdo: apresentações musicais em diversos estilos e gêneros e em lugares incomuns da
cidade de Anápolis.
Período de realização: nos meses de maio e junho.
Espaço de realização: auditórios e espaços internos e externos da unidade, praças, parques,
restaurantes.
Parceria externa: Restaurantes Fulô do Cerrado e Chão Goiano, Ambev, Grupo Masut, Uni-
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med, Clube Diretores Lojistas, TV Anhanguera, Rádio 96 FM.

Realização: Intervenção Urbana
Conteúdo: apresentações de quinteto clássico formado por violinos, celo, saxofone e viola
caipira.
Período de realização: no mês de maio.
Espaço de realização: intervenções nos principais cruzamentos da cidade, no Parque Ipiranga
e no restaurante Fulô do Cerrado.
Parceria externa: Restaurante Fulô do Cerrado.

Projeto: Chá com arte
Objetivo: contribuir para a fruição artística, a interação social e o lazer cultural, por meio de
programação musical, acompanhada da degustação de chás e quitandas.
Justificativa: a proposta deste projeto, dentro da unidade de hospedagem do Sesc Caldas
Novas, justifica-se como mais uma opção de lazer cultural, valorizando os artistas/grupos regionais.
Metodologia: serão contratados músicos da própria cidade de Caldas Novas e da região. Durante o evento, serão servidos chás variados acompanhados de quitandas. Concomitantemente a esta ação, a unidade executiva cederá espaços para a realização da Feira da Serra. Trata-se
de um espaço para os artistas da região demonstrar e divulgar os seus produtos.
Atividade principal: Música.
Unidade executiva que desenvolverá o projeto: Sesc Caldas Novas.
Público-alvo: hóspedes da unidade.

Atividade Música – Realização: Apresentação
Conteúdo: apresentações musicais todas as quintas-feiras à noite.
Período de realização: nos meses de fevereiro a dezembro, exceto nos meses de junho e julho.
Espaço de realização: salão de eventos da unidade.

Projeto: Banda marcial Sesc
Objetivo: desenvolver e aperfeiçoar as competências e habilidades musicais dos educandos
do corpo musical da banda marcial do Sesc Goiás, através do estímulo à percepção auditiva,
memória musical, interpretação e apreciação de músicas em um ou mais sistemas musicais,
como o modal, tonal entre outros.
Justificativa: a banda marcial tem papel importante dentro do Centro Educacional Sesc Cidadania, por trabalhar a música como ferramenta complementar na construção do conhecimento
do aluno, visando aos aspectos social, educacional e musical. A música permite integrar competências linguísticas, corporais, espaciais, raciocínio lógico, percepção de si próprio e percepção do outro. A participação facultativa dos educandos na banda demonstra um interesse real
pela música e pelos elos de amizade e companheirismo que são desenvolvidos entre eles no
decorrer das aulas e ensaios dos grupos, fator importante no desenvolvimento de perspectivas
de relacionamentos sociais na formação da individualidade.
Metodologia: serão trabalhados os aspectos técnicos musicais (critérios básicos, intermediários e avançados, conforme nível de conhecimentos musicais dos alunos: prática de performance coletiva, assimilação de regência, formação de repertório); aspectos técnicos de apresentação (postura/expressão corporal, ordem unida, coreografia/evoluções: garbo, expressão
artística (face-corporal), postura do instrumento, marcha, alinhamento, atenção/obediência à
voz de comando, assimilação de movimentos, sincronismo/precisão rítmica (corporal) indivi-
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dual e coletiva) e aspectos disciplinares e sociais (valores morais e éticos, comprometimento e
senso de equipe: atenção, dedicação, respeito mútuo, frequência, assiduidade, pontualidade, organização, resiliência, postura ética e trabalho em equipe).
Atividade principal: Música.
Atividade parceira: Artes Cênicas.
Unidade executiva que desenvolverá o projeto: Sesc Cidadania.
Público-alvo: educandos da unidade.

Atividade: Música – Realização: Curso
Conteúdo: aulas de teoria musical, estudos técnicos dos instrumentos (calibre grosso, trompete, flugelhorn, saxhorn e trompa e percussão) e formação de repertório através de ensaios
coletivos. Ensaios gerais entre o corpo musical e corpo coreográfico, para assimilação em equipe dos trabalhos realizados em sala de aula. O curso será dividido por naipes, nível de conhecimento, faixa etária e por instrutores.
Período de realização: de janeiro a junho e de agosto a novembro.
Espaço de realização: salas de música da unidade.

Atividade: Música – Realização: Apresentação
Conteúdo: quatro (4) apresentações no decorrer do ano para públicos diversos.
Período de realização: nos meses de maio, junho, outubro e novembro.
Espaço de realização: auditório da unidade e outros espaços da comunidade.

Atividade: Artes Cênicas, Modalidade Dança – Realização: Curso
Conteúdo: aulas de dança (balizas iniciantes, intermediário e avançado, corpo coreográfico
iniciante e avançado).
Período de realização: de janeiro a junho e de agosto a novembro.
Espaço de realização: salas de música da unidade.

Projeto: 9º Encontro Sesc de bandas marciais
Objetivo: visa fomentar, incentivar e valorizar o trabalho dos corpos musicais e comissão de
frente do estado de Goiás.
Justificativa: este evento, além de oportunizar a interação entre as bandas marciais do estado
de Goiás, participantes do evento, ainda propicia aos educandos do Sesc Cidadania, integrantes da banda marcial da escola, socializarem suas experiências musicais e também o respeito
pela música, contribuindo assim para o fortalecimento das corporações e a formação de público.
Metodologia: a banda marcial do Sesc Goiás realizará a abertura do evento tocando o Hino
Nacional; posteriormente iniciam-se as apresentações das bandas participantes. O repertório
da banda do Sesc será composto por duas músicas de marcha tradicional, 01 dobrado cívico e
01 música popular brasileira. Cada apresentação terá duração de no máximo 15 minutos cronometrados. Os integrantes das bandas terão que assistir às apresentações de todas as bandas
de forma a acompanhar o desenvolvimento da música de confronto por cada corporação.
Atividade principal: Música.
Unidade executiva que desenvolverá o projeto: Sesc Cidadania.
Público-alvo: integrantes de bandas marciais do estado de Goiás.

Realização: Apresentação
Conteúdo: desfile não competitivo com a participação de oito (8) bandas marciais, tendo como
anfitriã do evento a Banda Marcial do Regional.
Período de realização: no mês de setembro.
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Espaço de realização: Praça da Família – unidade do Sesc Cidadania.

Projeto: MPBeira – Música popular Beira Rio
Objetivo: promover apresentações de música popular brasileira em seus variados estilos com
artistas de Itumbiara e região, contribuindo para o fomento, valorização e desenvolvimento
artístico e cultural dos artistas locais e a fruição do público.
Justificativa: Itumbiara é uma cidade de Goiás onde o estilo musical predominante é a música
sertaneja. Mesmo tendo localização geográfica privilegiada (na divisa com Minas Gerais), a
cidade carece de apresentações musicais que fujam do estilo citado. Porém, conta com uma
gama de artistas dos mais variados estilos que, por falta de incentivo e locais apropriados para
apresentarem seus trabalhos, desistem do estilo musical ou migram para estilos mais comerciais. Partindo desse pressuposto, a proposta deste projeto visa à valorização dos artistas locais
e da região.
Metodologia: a seleção dos artistas será feita pela equipe de cultura da unidade considerando
a premissa do projeto de apresentar sonoridades diferentes, valorizando um formato de apresentação que promova a pesquisa e o trabalho autoral.
Atividade principal: Música.
Unidade executiva que desenvolverá o projeto: Sesc Itumbiara.
Público-alvo: comerciários e dependentes e público em geral.

Realização: Apresentação
Conteúdos: apresentações de músicas popular brasileira, por meio de interpretações de
artistas e grupos da cidade e da região.
Período de realização: nos meses de abril, junho, setembro e novembro.
Espaço de realização: auditório da unidade.

Realização: Palestra
Conteúdos: temas relacionados à música popular brasileira.
Período de realização: nos meses de março e agosto.
Espaço de realização: auditório da unidade.

Projeto: Sexta de viola
Objetivo: visa promover a produção, difusão e fruição da cultura popular regional, por meio
da música de raiz.
Justificativa: o projeto Sexta de Viola é desenvolvido pelo Sesc Itumbiara desde 2013, com
resultados positivos. Acredita-se ser consequência da identificação do público de uma cidade
com fortes vínculos com a música caipira e a moda de viola. A continuidade do projeto é justificada pela receptividade do público e também pela atuação do Sesc no sentido de ampliar
oportunidades de aprendizado de escutas musicais diferenciadas, ampliando a vivência musical
destes indivíduos.
Metodologia: as apresentações contemplarão artistas locais e artistas de outras regiões considerando a produção e a trajetória dos mesmos.
Atividade principal: Música.
Unidade executiva que desenvolverá o projeto: Sesc Itumbiara.
Público-alvo: comerciários e dependentes e público em geral.
Realização: Apresentação
Conteúdos: apresentações musicais.
Unidade executiva que desenvolverá: Sesc Itumbiara.
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Período de realização: nos meses de março, maio, agosto e outubro.
Espaço de realização: auditório da unidade.

Realização: Palestra
Conteúdos: temas relacionados à música caipira e moda de viola.
Período de realização: nos meses de junho e novembro.
Espaço de realização: auditório da unidade.

Projeto: Sonora Brasil
Objetivo: realizar ações consistentes, efetivamente educativas e culturais, identificadas com o
desenvolvimento histórico da música no Brasil, visando à ampliação e qualificação da experiência de cultura musical dos públicos, através da abordagem e aprofundamento de conteúdos
específicos, abarcando aspectos da produção musical do Brasil de hoje, priorizando aquelas
que, apesar de seus valores intrínsecos e importância cultural, não encontram espaço regular
de difusão nos meios de comunicação.
Justificativa: os clientes do Sesc, bem como a sociedade em geral, caracterizam-se pelo baixo
acesso à informação musical e à precariedade da educação na escola regular. Neste contexto,
a realização deste projeto se justifica por sua contribuição, reconhecida e consolidada, para o
desenvolvimento da música no país, considerando seu aspecto formador, baseado em apresentações temáticas, regulares, que remetem à produção musical da atualidade nas várias regiões
do país. Este projeto é parte integrante de uma proposta ampla de formação de plateias em
música, pautada nas diretrizes institucionais do Sesc. Sua realização contribui para a socialização
da informação, possibilitando o acesso dos clientes a programações voltadas para a ampliação
de sua experiência musical, numa perspectiva de formação que estimula um olhar mais atendo
e crítico sobre a produção e difusão musical no país. Para os grupos participantes, relacionados
à música de concerto, a oportunidade gerada pela extensa circulação por todos os estados do
país se caracteriza como um elemento fomentador da consolidação de suas carreiras; e para os
relacionados à tradição oral, o Sonora Brasil promove encontros memoráveis com grupos locais
que proporcionam raros intercâmbios culturais, ainda apresenta expressiva repercussão junto
às mídias especializadas e junto aos órgãos oficiais de cultura de todo o país.
Metodologia: em 2018, se concretizará o segundo ano de circulação dos temas Na pisada dos
cocos e Bandas musicais: formações e repertórios. Mantendo sua proposta original, os concertos serão realizados em espaços físicos adequados para a finalidade, dispensando estruturas de
sonorização e iluminação e aparatos cênicos. Respeitando as limitações de localidades que não
possuem equipamentos de cultura, os concertos poderão ocorrer em locais adaptados, porém
oferecendo as condições necessárias para sua realização.
O projeto será realizado em dois circuitos simultâneos com quatro etapas cada. Na região 1
(Norte e Nordeste), com duração aproximada de 80 dias, e na região 2 (Sul, Sudeste e Centro-Oeste), com duração aproximada de 70 dias. Nos dois casos, organizados com intervalos de
acordo com necessidades dos grupos e dos Departamentos Regionais. As circulações ocorrerão entre os meses de maio e dezembro. Com base nos dados dos anos anteriores, prevê-se
a realização de concertos em formato de mostra em mais de 50 cidades de 21 estados e DF.
Este formato prevê a realização dos quatro concertos em dias consecutivos ou muito próximos,
visando à maior mobilização de plateias e a criação de uma condição mais favorável à fruição
e à apreensão dos conteúdos.
Atividade principal: Música.
Unidades executivas que desenvolverão o projeto: Sesc Centro, Sesc Anápolis e Sesc Jataí.

Público-alvo: comerciários e dependentes e público em geral.
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Realização: Apresentação
Conteúdos: circulação dos grupos Coco de Zambê, Coco do Iguape, Coco de Tebei e Samba
de Pareia da Mussuca, totalizando 12 apresentações musicais.
Período de realização: no mês de agosto.
Espaço de realização: teatro e auditórios das unidades.

LITERATURA
Objetivo geral: promover ações de incentivo à produção, ao acesso, à fruição e à preservação
da obra literária, considerando-se Literatura o discurso verbal que se diferencia pela elaboração estética da palavra, podendo se concretizar nos diversos gêneros e suportes, manifestando-se por meio da escrita e da oralidade.
Unidades executivas que desenvolverão a Atividade: Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara e Sesc
Jataí.

Projeto: Arte da palavra – Rede Sesc de leituras
Objetivo: incentivar a produção, o acesso, a fruição e a preservação da Literatura nos diversos
gêneros e suportes.
Justificativa: A fim de atuar na promoção da leitura e da Literatura, o Sesc DN propõe a realização deste projeto, voltado para ações formativas e de fruição literária, abrangendo públicos
diversos e faixas etárias distintas. As realizações desse projeto consideram algumas iniciativas
já em desenvolvimento no Sesc há alguns anos em âmbito nacional, outras que foram implantadas em alguns Departamentos Regionais, e outras que, decorrente das anteriores, completam
o conjunto de ações. O projeto busca oferecer ações que atuem em toda a cadeia da literatura, desde a formação e divulgação de novos escritores, a valorização das obras e escritores
brasileiros, novas formas de produção até a fruição literária, possibilitadas pela emergência
de discursos periféricos e a utilização de novas tecnologias. Desse modo, as diferentes frentes
contempladas pelo projeto podem contribuir para a democratização do acesso à leitura, um
dos pilares para o desenvolvimento social e cultural do país.
Metodologia: o projeto está estruturado em três eixos e é composto pelas realizações em
formato de circuitos, sendo: Circuito de autores – circuito nacional de escritores, voltado para
a valorização e divulgação de autores nas diferentes comunidades literárias; Circuito de oralidades – circuito nacional de apresentações em que a oralidade é privilegiada, voltado para
contadores de histórias, saraus e apresentações que mesclam poesia com outras manifestações
artísticas; e Circuito de criação literária – composto por oficinas literárias de diferentes temáticas, que objetiva exercitar a prática da escrita literária nas suas diferentes manifestações, mas
também criar leitores com maior bagagem literária.
Ao prever um circuito de autores e outro de espetáculos literários com ênfase na oralidade,
pretende-se que todas as manifestações do campo literário sejam atendidas. A partir dessa
circulação, que será pensada junto aos Regionais para acontecerem de modo coeso, se seguirá a circulação de oficineiros, que funcionará como uma ação de complemento formativo aos
debates e apresentações. Do mesmo modo, os Regionais poderão preparar ações próprias
que sejam um desdobramento dos circuitos de acordo com a demanda local. Em relação aos
eventos de culminância, como as feiras, jornadas literárias e semelhantes, a proposta é que os
Regionais acolham as realizações previstas neste projeto para compor as suas programações.
Considerando que os três circuitos são pensados em quatro etapas anuais, e que cada uma
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ocorre a cada dois ou três meses do ano, tem-se a intenção de que as programações locais
sejam estimuladas nesses intervalos, compondo assim uma grade de ações regulares e sistemáticas de ações em Literatura. Considerando a capilaridade do Sesc, opta-se, como política
de ação, por oferecer os circuitos prioritariamente onde as necessidades sociais, culturais e
educacionais são mais prementes.
Atividade principal: Literatura.
Unidades executivas que desenvolverão o projeto: Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara e Sesc Jataí.
Público-alvo: comerciários e dependentes e público em geral.

Realização: Oficina
Conteúdos: o Regional irá desenvolver apenas a oficina do eixo Circuito de criação literária,
a qual privilegia a experimentação e a dinâmica da escrita, funcionando como uma usina de
criação e de aprendizado de novos ofícios literários. Cada oficina terá carga horária de 20h. A
oficina será conduzida por assessores especializados: escritores reconhecidos na cena literária
brasileira, com experiência na prática de oficinas: contos, crônicas, romances, poesia escrita,
poesia falada, narração de histórias, técnica de romance, escrita criativa em geral.
Período de realização: nos meses de abril, junho e setembro.
Espaço de realização: auditórios das unidades, escolas públicas, espaços da comunidade.

AUDIOVISUAL
Objetivo geral: promover ações destinadas à criação, à difusão e à preservação de conteúdos
audiovisuais. É considerada obra audiovisual aquela que, pela combinação de imagens e sons,
gera significados por meio da impressão da imagem em movimento, independentemente da
tecnologia utilizada, podendo ser de diversos gêneros e categorias de classificação, como curta-metragem, média-metragem, longa-metragem, animação, videominuto, videoclipe, documentário, ficção, videoarte, videodança, entre outros.
Unidades executivas que desenvolverão a Atividade: Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara e Sesc Jataí.

Projeto: CineSesc
Objetivo: contribuir para a implementação da programação de cinema nas unidades operacionais do Sesc; para o fortalecimento da autonomia programática dos departamentos regionais
e para a formação de público.
Justificativa: considerando o público atendido pelo CineSesc ao longo dos 10 anos de sua existência, o projeto demonstra-se oportuno para os diretores de cinema que conseguem ampliar
o público de seu filme, como também para o público, que tem acesso a conteúdos com pouco
espaço, ou até mesmo fora dos circuitos cinematográficos da maioria das cidades brasileiras.
Dessa forma, o CineSesc interage com, e interfere no mercado audiovisual brasileiro, uma vez
que privilegia conteúdos com pouco espaço de distribuição nesse mercado tão afunilado por
uma concorrência profundamente desigual. Atualmente o Brasil possui por volta de 3.000 salas de cinema, quando já teve quase 4.000 salas em 1975, mesmo tendo uma população bem
inferior em comparação à de hoje. Poucas empresas distribuidoras dominam o mercado de
cinema e esse fato é facilmente aferido no lançamento dos filmes chamados blockbuster (arrasa
quarteirão). Esse domínio de mercado contribui na definição de gostos por tipos de narrativa,
de padrão de imagem e som perante o público. O investimento no marketing dessas mega
empresas de cinema é um dos pontos fundamentais da sua supremacia comercial, pois agrega
aos filmes diversos outros produtos. O projeto CineSesc, então, atua de forma a tentar minorar
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o abismo existente entre as gigantes do meio exibidor e as pequenas e médias distribuidoras
que tentam sobreviver nesse meio tão adverso. A atuação do Sesc através deste projeto passa
por essa visão acerca de como funciona esse mercado exibidor, além ainda, de propiciar que
outras formas narrativas e estéticas possam ser ouvidas e vistas pelo público em geral, afinando-se assim com os princípios sociais que movem o Sesc como instituição.
Como mais de 50% das salas de cinema brasileiras são ocupadas por produções norteamericanas, a difusão de outras cinematografias pelo Sesc se torna crucial para amenizar essa discrepância existente entre as mega distribuidoras e as médias e pequenas que atuam no mercado.
Além da variedade de cinematografias, há também a de conteúdo. O acervo do CineSesc
abarca uma diversidade de público e temáticas. A programação de conteúdo direcionado para
o público infantil, infanto-juvenil e família é um dos pontos levados em consideração, apesar da
imensa dificuldade, cada vez mais crescente, de se encontrar filmes nesses perfis sendo distribuídos no Brasil, pelo menos fora do circuito Disney e DreamWorks (as gigantes que dominam
essa faixa de público). A busca de conteúdos brasileiros e de países diversos é muito intensa,
mas os próprios distribuidores menores afirmam ser difícil competir com o grande marketing
das gigantes citadas acima.
Metodologia: os licenciamentos a serem realizados em 2018 formarão um catálogo para exibição com 40 títulos de longas-metragens. Os DDRR estabelecerão sua dinâmica de atuação
e contarão com assessoria técnica do DN para o estabelecimento de grade sistemática de
programação, bem como para o estabelecimento de ações como cursos, debates, palestras,
seminários, oficinas. O processo de curadoria acontece durante todo o ano. É realizado um esforço em acompanhar os filmes lançados semanalmente no mercado de exibição. Em paralelo
são feitas pesquisas de conteúdos de filmes fora do circuito, em especial para a construção da
mostra específica ligada a um movimento estético ou a um artista importante na história do
cinema, que vai gerar um catálogo que acompanhará a mostra e vai gerar sessões de abertura
nos DDRR, com debates com especialistas em cinema e com o acompanhamento do DN em alguns locais. Depois dessa escolha, tem-se a parte da pesquisa do catálogo, com a delimitação
dos filmes e do material a ser utilizado para a produção do texto.
Atividade principal: Audiovisual.
Unidades executivas que desenvolverão o projeto: Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara e Sesc
Jataí.
Público-alvo: comerciários e dependentes e comunidades atendidas pelo projeto.

Realização: Exibição
Conteúdos: exibições de filmes, de diversos gêneros e categorias de classificação, como longa-metragem, animação, videominuto, documentário, ficção, entre outras. Esta realização, no
Regional, acontece de forma ampliada e é estruturada com ações do Cine clube; Cine pipoca,
com exibições em escolas públicas municipais; Cine periferia, nos bairros com exibições a céu
aberto; e mostras com recortes temáticos e outras mostras realizadas sobre a tutoria de um
curador especialista em cinema.
Período de realização: de fevereiro a dezembro.
Espaço de realização: auditórios das unidades, escolas públicas, espaços da comunidade.

Realização: Debate
Conteúdos: debates, logo após as exibições, focando nos aspectos inerentes aos diversos gêneros e categorias de classificação do acervo do projeto.
Período de realização: de fevereiro a novembro.
Espaços de realização: auditórios das unidades, escolas públicas, espaços da comunidade.
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Realização: Oficina
Conteúdos: Ações formativas com aulas teóricas e práticas nas linguagens cinematográficas.
Período de realização: nos meses de março, maio, agosto e outubro.
Espaços de realização: auditório da unidade e espaços das escolas públicas.

BIBLIOTECA
Objetivo geral: desenvolver ações que promovam a disseminação e a circulação do acervo,
visando apoiar pesquisas, incentivar a leitura e a multiplicação de saberes contribuindo para o
acesso a bens culturais e para a melhoria do nível informacional.
Unidades executivas que desenvolverão a atividade: Sesc Universitário, Sesc Campinas, Sesc
Centro, Sesc Faiçalville, Sesc Cidadania, Sesc Educação Continuada, Sesc Anápolis, Sesc Caldas Novas, Sesc Itumbiara, Sesc Jataí e unidades móveis do BiblioSesc.
Público-alvo: comerciários, dependentes e comunidades atendidas pelas unidades móveis do
BiblioSesc.

Programação sistemática – Bibliotecas fixas
A biblioteca é um suporte importante à formação do leitor. É um espaço cultural de referência
de acesso à leitura para leitores, sobretudo aqueles ainda em formação, independentemente
da faixa etária e nível de formação, quando em contato com os mais variados tipos de livros e
textos.
Os espaços das bibliotecas do Regional possibilitam, aos leitores, acesso livre a um rico acervo
físico e digital, com aproximadamente 171.300 publicações. O acervo é composto por livros
de diversas áreas do conhecimento, tais como Filosofia, Psicologia, Religião, Ciências Sociais
Aplicadas, Ciências Exatas e Agrárias, Administração, Educação, Direito, Artes, Autoajuda, sendo constituído predominantemente (60%) por Literatura Brasileira e Estrangeira, em Língua
Portuguesa, para todas as idades.
Os serviços desta atividade, embora sejam comuns a todas as unidades, não estão previsto
para todas em 2018.

Realização: Captação e difusão de livros
Conteúdo: a captação e a difusão serão realizadas a partir do evento Troca de livros, destinada
a todos que tiverem interesse em participar, a partir da inscrição no evento e da doação de publicações. O objeto desta ação serão livros literários de diversos gêneros da Literatura Infantil
e Literatura Juvenil/Adulta. No Sesc Cidadania e Sesc Faiçalville acontecerão edições específicas para troca de gibis e mangás. O evento será dividido em dois momentos: captação: o
participante doará seus livros para compor o acervo a ser trocado e receberá o quantitativo de
cupons correspondente ao número de livros doados; difusão: todas as publicações recebidas
durante o período de captação serão disponibilizadas e expostas no dia do evento para facilitar a visualização e a seleção destes pelos leitores. Os cupons serão numerados e o controle
de participantes nas etapas de captação e difusão será através de formulário. O regulamento
esclarecerá condições necessárias para aceite das publicações que serão disponibilizadas para
a troca, a data e o horário para o recebimento dos livros na biblioteca e as informações referentes ao evento.
Período de realização: nos meses de abril, maio, junho, julho, setembro e outubro.
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Espaço de realização: bibliotecas, salas multiuso e outros espaços das unidades executivas.

Realização: Consulta
Conteúdo: o acesso do cliente aos espaços das bibliotecas para consulta e pesquisas, do acervo físico ou virtual, é livre e favorece a oportunidade de manusear os livros de seu interesse.
Também acontecerão os eventos Varal de gibis, Chá com histórias, O folclore é uma história,
Primavera de histórias, Terça literária, Fios literários, Leia para alguém, Contação de histórias,
Dia no Sesc, Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, Palavras de mel, e ainda visitas orientadas destinadas a estudantes de escolas de ensinos fundamental e médio.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaço de realização: bibliotecas das unidades executivas.

Realização: Empréstimo
Conteúdo: é um serviço destinado ao cliente através do qual se permite a retirada temporária de publicações do acervo. Para utilizar o serviço é necessário que o leitor se inscreva via
sistema Informa Web. Cada leitor pode retirar até 04 livros simultaneamente por empréstimo
por um período de 14 dias, podendo ser prorrogado até duas vezes consecutivas. As ações de
estímulo à circulação do acervo e do empréstimo também acontecerão através dos eventos
Passaporte da leitura, Desafio literário, Bibliotour, Semana do Livro Infantil, Degustar leitura, Pé
de livro, Premiação de leitores, Clube do livro, Poetas de cabeceira, Tem bebê na biblioteca,
Sacola literária, Sabor de leitura, Leve um livro com você, Clube com livros, Leitor destaque,
Esse eu indico, Amigo que lê.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaço de realização: bibliotecas das unidades executivas.

Realização: Oficina
Conteúdo: serão realizadas 12 oficinas para desenvolvimento de competências informacionais
básicas focando o letramento informacional, normalização e elaboração de referência, com
carga horária total de duas horas, e com público-alvo, escolares do ensino fundamental.
Período de realização: nos meses de março, abril, maio, agosto, setembro e outubro.
Espaço de realização: bibliotecas das unidades executivas.

Programação sistemática – unidades móveis do BiblioSesc
O número reduzido de bibliotecas existentes, com acervos desatualizados e a localização em
áreas não privilegiadas das cidades, contribui para a exclusão da população no que se refere ao
acesso ao livro e a leitura. O Projeto BiblioSesc tem a finalidade de propiciar o acesso ao livro,
à biblioteca e à leitura, por meio de unidade móvel, às populações de bairros periféricos das
cidades que não têm acesso a bibliotecas públicas.
Os acervos das unidades móveis são constituídos de livros das diversas áreas do conhecimento,
com foco nas obras literárias, em que aproximadamente 10.000 exemplares são para empréstimo domiciliar e consulta/leitura. Para 2018, as unidades móveis I, II e III do BiblioSesc percorrerão os bairros periféricos das cidades de Goiânia, Anápolis e Itumbiara. Além dos serviços
de consultas, empréstimos e oficina, as ações do projeto contemplam eventos de estímulo à
circulação do acervo e do empréstimo, tais como: Hora da leitura, Tem escritor no BiblioSesc,
Passaporte da leitura, Rodada literária, Manhã e tarde literária, Leitura de histórias com o BiblioSesc, Tertuliando com o BiblioSesc.
As programações para estas unidades móveis contemplam as realizações de Consulta, Empréstimo e Oficina, sendo comuns às três unidades as Realizações de Consulta e Empréstimo. As
Oficinas estão previstas para as unidades móveis de Goiânia, Anápolis e Itumbiara.
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Realização: Consulta
Conteúdo: o acesso do cliente aos espaços das bibliotecas para consulta e pesquisas, do acervo físico ou virtual, é livre e favorece a oportunidade de manusear o livro de seu interesse.
Período de realização: de fevereiro a junho e de agosto a novembro.
Espaço de realização: bairros periféricos visitados pelas unidades móveis.

Realização: Empréstimo
Conteúdo: é um serviço destinado ao cliente através do qual se permite a retirada temporária
de publicações do acervo. Para utilizar o serviço é necessário que o leitor se inscreva via sistema Informa Web. Cada leitor pode retirar até dois livros simultaneamente para empréstimo,
por um período de 7 dias, podendo ser prorrogado até duas vezes consecutivas.
Período de realização: nos meses de fevereiro, março, abril, maio, agosto, setembro e outubro.
Espaço de realização: bairros periféricos visitados pelas unidades móveis.

Realização: Oficina
Conteúdo: serão realizadas cinco oficinas para instrumentalização informacional destinada ao
uso de livros em sala de aula. A proposta será direcionada a profissionais de educação, que
tenham interesse nesta ação enquanto estratégia de incentivo à leitura. A oficina terá duração
de 16 horas/aula total, divididas em dois momentos distintos. O primeiro encontro da oficina
terá duração de 8 horas e será realizado no primeiro mês de atendimento do BiblioSesc no
local, com a abordagem teórico-técnica dos conteúdos. O segundo momento terá duração
de 8 horas/aulas e será realizado no último mês de atendimento do BiblioSesc no local, com
a abordagem prática (relatos de experiências, reflexões, e compartilhamento de conhecimentos). Serão realizadas uma oficina no BiblioSesc I, duas no BiblioSesc II e duas no BiblioSesc III.
Período de realização: nos meses de fevereiro e agosto (1º momento), e junho e novembro
(2º momento).
Espaço de realização: unidades executivas e bairros periféricos visitados pelas unidades móveis.
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Parque aquático Bambuí no Sesc
Caldas Novas
Foto: Anderson Larangeiras

Programa
LAZER
O lazer, ao longo do tempo, ganhou proporções expressivas e inimagináveis na sociedade brasileira, sendo
melhor compreendido, buscado e vivenciado na vida
cotidiana, em vivências espontâneas, desobrigadas,
desinteressadas e no trabalho. Porém, ao ser detentor
de uma herança secular de marginalização, numa sociedade que pouco sabe aproveitar seu tempo de lazer,
traz circunstâncias sociais, culturais e econômicas que
interferem de maneira significativa nas experiências
desse lazer contemporâneo.
O Sesc Goiás, com a perspectiva de oferecer experiências de lazer para a diversão, descanso e práticas
esportivas, sejam elas inéditas ou reeditadas, objetiva
contribuir para o desenvolvimento pessoal dos clientes
e enriquecimento de suas relações sociais. Sua atuação
“para e pelo” lazer é intencionada, educativa e transformadora, por meio de serviços recreativos, físico-esportivos e turísticos compromissados com a melhoria
da qualidade de vida da população.

DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO
Objetivo geral: desenvolver ações de aperfeiçoamento da aptidão física, aprendizado dos
esportes e de práticas da cultura corporal, no sentido de estimular e possibilitar a adesão ao
lazer físico-esportivo, inclusive o especializado.
Unidades executivas que desenvolverão a atividade: Sesc Universitário, Sesc Campinas, Sesc
Centro, Sesc Faiçalville, Sesc Cidadania, Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara e Sesc Jataí.
Público-alvo: comerciários, dependentes e parcela da comunidade.

Programação sistemática
Uma das dimensões do Sesc é ser um meio de educação para e pelo lazer, favorecendo a integração social, a preservação/promoção da saúde, ou ainda, a vivência da aprendizagem e o
aperfeiçoamento de uma modalidade esportiva. O esporte tem uma participação fundamental
nesta dimensão, pois através de práticas informais e prazerosas, ajudam a acelerar o processo
de desenvolvimento humanístico intelectual, emocional e social dos indivíduos.
A programação sistemática será desenvolvida durante a semana nos turnos matutino, vespertino e noturno nos diversos espaços físicos das unidades executivas, sendo destinada, prioritariamente, ao trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e aos seus dependentes.

Modalidade: Avaliação Físico-Funcional – Realização: Avaliação
Conteúdos: sessões de 40 minutos direcionadas, prioritariamente, aos clientes com idade superior a 15 anos, inscritos nos diversos exercícios e práticas esportivas desenvolvidas pelas
unidades executivas.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: salas de avaliação físico-funcional das unidades.

Modalidade: Avaliação Físico-Funcional – Realização: Reavaliação
Conteúdos: sessões de 40 minutos com, no mínimo 60 e no máximo 90 dias, após o primeiro
diagnóstico, direcionadas prioritariamente aos clientes com idade superior a 15 anos, inscritos
nos diversos exercícios e práticas esportivas desenvolvidas pelas unidades executivas.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: salas de avaliação físico-funcional das unidades.

Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Apresentação esportiva
Conteúdos: apresentação aos pais, familiares e público em geral, de práticas esportivas dos
clientes praticantes de ginástica rítmica, natação, caratê, Aples 1 e 2, judô.
Período de realização: nos meses de abril, junho, outubro, novembro e dezembro.
Espaços de realização: parques aquáticos, salas multiuso, auditórios, sala de convivência, ginásios de esportes.

Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Competição
Conteúdos: jogos competitivos de caráter informal nos formatos de desafio fitness e torneios
internos e com empresas.
Período de realização: de fevereiro a novembro.
Espaços de realização: campos soçaite, quadras e ginásios esportivos.

Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Aula especial
Conteúdos: aulas em formato de circuitos de ginástica localizada, ritmos, caminhada, jump,
hidroginástica, direcionadas prioritariamente aos clientes com idade superior a 15 anos.
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Período de realização: nos meses de fevereiro, março, abril, junho, setembro, outubro e novembro.
Espaços de realização: quadras e ginásios esportivos, parques aquáticos e salas de ginásticas.

Modalidade: Exercícios Físicos Sistemáticos – Realização: Exercício físico coletivo
Conteúdos: aulas com duração de 50 minutos destinadas a clientes acima de 15 anos de idade,
inscritos nos exercícios corporais de hidroginástica, ginásticas funcional, localizada e zumba
fitness, pilates solo, yoga, Sesc Fit13, bike Sesc.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: salas de ginástica, piscinas e salas multiuso.

Modalidade: Exercícios Físicos Sistemáticos – Realização: Exercício físico individual
Conteúdos: treinos individualizados, com duração de 50 minutos, destinados aos clientes acima de 15 anos de idade inscritos nos exercícios corporais de musculação.
Período de realização: de janeiro a dezembro (aulas regulares) e em julho (turmas específicas
para o período de férias).
Espaço de realização: academias.

Modalidade: Formação Esportiva – Realização: Esporte coletivo
Conteúdos: aulas com duração de 50 minutos e aulas sequenciais com duração total de 1h30
(45 minutos cada aula), envolvendo os fundamentos básicos dos esportes para os clientes acima de 9 anos de idade inscritos nas práticas esportivas de futsal e voleibol.
Período de realização: de janeiro a junho e de agosto a dezembro.
Espaços de realização: quadras poliesportivas e ginásios de esportes.

Modalidade: Formação Esportiva – Realização: Esporte individual
Conteúdos: aulas com duração de 50 minutos, desenvolvidas nos níveis de iniciação e intermediário, para os clientes acima de 7 anos de idade inscritos nas práticas esportivas de natação,
xadrez e ginástica rítmica.
Período de realização: de janeiro a junho e de agosto a dezembro.
Espaços de realização: ginásios de esportes, salas multiuso e piscinas das unidades.

Modalidade: Formação Esportiva – Realização: Luta
Conteúdos: aulas com duração de 50 minutos para o nível de iniciação e de forma sequencial,
com duração total de 1h30 (45 minutos cada aula), para o nível avançado. Serão destinadas aos
clientes acima de 8 anos de idade inscritos nas práticas esportivas de judô e caratê.
Período de realização: de janeiro a junho e de agosto a dezembro.
Espaços de realização: salas de lutas, de ginásticas e de esportes das unidades.

Modalidade: Formação Esportiva – Realização: Multipráticas esportivas
Conteúdos: aulas com duração de 50 minutos destinadas aos clientes na faixa etária de 4 a 10
anos, inscritos nas práticas esportivas que estimulam o desenvolvimento de habilidades psicomotoras para o esporte (Aples 1 e 2).
Período de realização: de janeiro a junho e de agosto a dezembro.
Espaços de realização: salas multiuso, ginásios de esportes, salas de ginásticas e parques
aquáticos.

13 Esta modalidade traz como base de trabalho o treinamento funcional, com um formato de aulas variadas por meio da aplicação de diferentes metodologias/protocolos de treinamento.
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Projetos
Os projetos são caracterizados como corporativos e específicos. Os primeiros são aqueles contemplados na programação de mais de uma unidade e os segundos, desenvolvidos por cada
unidade. Os projetos corporativos apresentam o mesmo objetivo geral, mas com objetivos
específicos, metodologias, públicos com faixas etárias diferenciadas, coerentes com as especificidades e vocacionamento das unidades que os desenvolverão.

Projeto: 37ª Copa Sesc
Objetivo: realizar um evento esportivo competitivo, que reúna esportes individuais e coletivos,
permeados por valores morais e educacionais que contribuam para o desenvolvimento humano e social dos praticantes.
Justificativa: a Copa Sesc, como um dos maiores eventos esportivos para amadores no estado,
reflete a grande responsabilidade do Sesc neste cenário. Destinada aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, contemplando também a participação
da população em geral, enseja, por meio do esporte, em um contexto competitivo, assumir um
importante papel na formação e educação dos praticantes.
A busca da vitória, o desafio, a disputa, o confronto, são características inerentes ao esporte.
Portanto, difundir uma cultura esportiva, em que a competição não é um fim em si, é o grande
desafio. O Sesc, ao propor a 37ª edição deste projeto, busca proporcionar a cada participante,
independentemente da sua condição física ou técnica, formas de obtenção de um estilo de
vida mais saudável e permanente.
Metodologia: acontecerão competições nos esportes coletivos e individuais envolvendo participantes do sexo masculino e feminino, com faixas etárias diversas, indo do público infantil
ao adulto. A programação deste evento será composta pelos congressos técnicos, festa de
abertura, jogos e provas de esportes coletivos e individuais, atrações recreativas e ciclo de palestras com foco na saúde do trabalhador. As arbitragens dos jogos e provas serão realizadas
por empresas e profissionais especializados, exceto para as competições de natação e queimada, que serão feitas pelas equipes do Sesc. Os jogos dos esportes coletivos serão organizados
no sistema de disputa da 1ª e 2ª fases (grupos) e de rodízio simples (todos contra todos) e, na
fase final, através de eliminatória simples. Nas categorias até 10 anos de idade serão realizadas
disputas no formato de festival. Os jogos dos esportes individuais terão um sistema de realização, regras específicas e categorias de participação. As equipes formadas por trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo terão benefícios como isenção das taxas de arbitragem,
assim como as equipes de futsal, vôlei, natação e judô formadas por clientes inscritos nas práticas esportivas do Sesc serão isentas de qualquer taxa.
Atividade principal: Desenvolvimento Físico-Esportivo.
Atividades parceiras: Educação em Saúde e Recreação.
Unidades executivas que desenvolverão este projeto: Sesc Universitário, Sesc Campinas,
Sesc Faiçalville, Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara e Sesc Jataí.
Público-alvo: atletas amadores (comerciários, dependentes e usuários), nas categorias pré-mirim,
mirim, infantil, infanto-juvenil, juvenil, adulto e máster e clientes frequentadores da unidade.

Atividade: DFE, Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Competição
Conteúdos: jogos competitivos em esportes coletivos (futsal, voleibol, futebol soçaite e queimada) e individuais (natação, xadrez, judô, corrida de rua).
Período de realização: nos meses de maio e junho.
Espaços de realização: quadras, campos e ginásios esportivos, piscinas, espaços públicos (ruas
e campos soçaite).
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Parcerias internas e externas: atividade Recreação – realização Festa/Festividade (festa de
abertura oficial do evento); atividade Educação em Saúde – realização Palestra; Prefeituras
Municipais de Anápolis, Itumbiara e Jataí.

Atividade: DFE, Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Palestra
Conteúdos: atualização em arbitragem, abordando os objetivos do esporte no Sesc, as regras,
os princípios e a metodologia que será aplicada nas partidas/jogos; congressos técnicos e informações gerais sobre o evento.
Período de realização: nos meses de abril e maio.
Espaços de realização: salas de convivência e de multiuso das unidades.

Atividade: Recreação – Realização: Festa/festividade
Conteúdos: a programação festiva em comemoração ao início dos jogos da Copa Sesc contemplará desfile das equipes, apresentações das Bandas Marcial do Sesc e do Comando de
Operações Especiais do Exército; oratória das personalidades (homenageados), juramento do
atleta, show ao vivo e apresentação de freestyler.
Período de realização: no mês de maio.
Espaços de realização: ginásio de esporte da unidades.

Atividade: Educação em Saúde – Realização: Palestra
Conteúdos: abordará temas relacionados à saúde do trabalhador e nas relações entre o trabalho e o processo saúde/doença.
Período de realização: no mês de maio.
Espaços de realização: salas de convivência e de multiuso da unidades.

Projeto: 1ª Taça Sesc de futsal
Objetivo: promover um evento esportivo competitivo de futsal voltado exclusivamente para os
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, permeado por valores éticos e morais
e que contribuam para o desenvolvimento humano e social desses participantes.
Justificativa: o Sesc, ao realizar sua programação de lazer por meio de torneios e competições,
busca propagar a importância da atividade física, da prática esportiva e da aquisição de uma
cultura de lazer que se enquadre em seus eixos fundamentais da atividade física, da qualidade
de vida, da saúde e da educação. Com este direcionamento e percebendo a necessidade de
criar mais formas de acesso ao esporte e, consequentemente, aumentar a participação dos
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo nestes eventos competitivos, faz-se
relevante a proposição deste projeto destinado exclusivamente ao público específico do Sesc.
Metodologia: será destinado aos comerciários e dependentes a partir de 17 anos de idade. Os
jogos serão realizados durante a semana e aos finais de semana, no período matutino, vespertino ou noturno. A competição deverá contar com o mínimo de seis (6) equipes inscritas com
100% de comerciários e dependentes. O sistema de disputa dos jogos será através de rodízio
simples (grupos) e eliminatória simples (primeira eliminação). Na primeira etapa, cada cidade
terá uma competição própria a fim de estabelecer um vencedor local. Assim, ao passar para
a segunda etapa deste evento, as equipes vencedoras de cada cidade disputarão a fase final
regional na unidade de hospedagem do Sesc Caldas Novas.
Atividade principal: Desenvolvimento Físico-Esportivo.
Unidades executivas que desenvolverão este projeto: Sesc Universitário, Sesc Anápolis, Sesc
Itumbiara e Sesc Jataí.
Público-alvo: comerciários e dependentes com idade acima de 17 anos, árbitros, representantes
e participantes das equipes inscritas no evento.
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Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Competição
Conteúdos: jogos competitivos de futsal.
Período de realização: nos meses de agosto e setembro.
Espaços de realização: quadras e ginásios esportivos.

Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Palestra
Conteúdos: atualização em arbitragem, abordando os objetivos do esporte no Sesc, as regras,
os princípios e a metodologia que será aplicada nas partidas/jogos; congressos técnicos e informações gerais sobre o evento.
Período de realização: nos meses de agosto e setembro.
Espaços de realização: salas de convivência e de multiuso das unidades.

Projeto: 1ª Taça Sesc Universitário de voleibol
Objetivo: realizar um evento esportivo competitivo regional de voleibol, permeado por valores
éticos, morais e educacionais que contribuam para o desenvolvimento humano e social dos
participantes.
Justificativa: o Sesc, ao realizar sua programação de lazer por meio de torneios e competições,
busca propagar a importância da atividade física, da prática esportiva e da aquisição de uma
cultura de lazer que se enquadre em seus eixos fundamentais da atividade física, da qualidade
de vida, da saúde e da educação. Com este direcionamento e percebendo a necessidade de
difundir a prática do voleibol e também de criar mais formas de acesso ao esporte, faz-se relevante a proposição deste projeto destinado aos praticantes e adeptos desta prática esportiva.
Metodologia: será destinado aos clientes a partir de 17 anos de idade. Os jogos serão realizados durante a semana e aos finais de semanas, no período matutino, vespertino ou noturno. O
sistema de disputa dos jogos será através de rodízio, seguido de eliminatória simples.
Atividade principal: Desenvolvimento Físico-Esportivo.
Unidade executiva que desenvolverá este projeto: Sesc Universitário.

Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Competição
Conteúdos: jogos competitivos de voleibol nas modalidades masculina e feminina.
Período de realização: nos meses de outubro e novembro.
Espaços de realização: ginásio de esporte da unidade.

Projeto: 10ª Taça Sesc Faiçalville
Objetivo: promover um evento esportivo competitivo com um elenco de esportes e práticas
esportivas coletivas e individuais, permeado por valores éticos e morais e que contribuam para
o desenvolvimento humano e social desses participantes.
Justificativa: a proposta deste evento esportivo visa facilitar o acesso de praticantes amadores
a diversas práticas esportivas, independentemente do nível de rendimento técnico ou físico.
Deste modo, o Sesc, ao realizar sua programação de lazer por meio de torneios e competições,
busca propagar a importância da atividade física, da prática esportiva e da aquisição de uma
cultura de lazer que se enquadre em seus eixos fundamentais da atividade física, da qualidade
de vida, da saúde e da educação. Além disso, também propicia a difusão constante das práticas físico-esportivas, fortalecendo a imagem institucional e gerando novos adeptos, assim
como contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Metodologia: nos esportes coletivos, será limitado a no máximo 12 equipes, que na 1ª fase,
serão distribuídas em grupos, jogando no sistema de rodízio simples, seguida de eliminatória
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simples ou podendo variar para outro sistema de disputa, dependendo do número de equipes
inscritas. Os jogos serão realizados durante a semana, aos finais de semanas e feriados, no período matutino, vespertino ou noturno. As competições de judô serão realizadas tendo como
referências as Regras Internacionais da Federação Internacional de Judô e os Regulamentos e
Normas da Comissão Nacional de Arbitragem da Confederação Brasileira de Judô. Para a realização desta competição serão contratados árbitros para a execução dos combates. Todos os
clientes da categoria até 11 anos serão premiados, independentemente de sua colocação final,
e nas demais categorias, somente os quatro melhores. As provas de natação serão realizadas
tendo como referência as normas da Federação Internacional de Natação, com adaptações
para atender à realidade do Sesc. Todos os clientes da categoria mirim serão premiados, independentemente de sua colocação, e nas demais categorias, somente os três melhores.
Atividade principal: Desenvolvimento Físico-Esportivo.
Unidade executiva que desenvolverá este projeto: Sesc Faiçalville.
Público-alvo: comerciários, dependentes e usuários.

Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Competição
Conteúdos: jogos competitivos em esportes coletivos e individuais, sendo: futsal (categorias
até 10 anos, até 12 anos, até 14 anos, até 16 anos e adulto); futebol soçaite (categoria adulto),
judô (categorias até 11 anos, até 13 anos, até 15 anos, até 18 anos e por equipe); e natação
(categorias mirim, petiz, infantil, juvenil, adulto, máster I e II e paradesportistas).
Período de realização: nos meses de setembro e outubro.
Espaços de realização: ginásios esportivos, campos soçaites e piscinas da unidade.

Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Palestra
Conteúdos: informações gerais sobre o evento, as regras, os princípios e a metodologia que
será aplicada nas partidas/jogos.
Período de realização: nos meses de agosto e setembro.
Espaços de realização: salão de convivência da unidade.

Projeto: InterSesc
Objetivo: proporcionar o encontro e a participação dos clientes inscritos nos exercícios e práticas esportivas das unidades do Sesc das cidades de Goiânia e Anápolis, em um evento esportivo competitivo informal.
Justificativa: a realização de eventos físico-esportivos, em caráter informal, destinados especificamente aos clientes inscritos nos exercícios e práticas esportivas das unidades do Regional,
visa estimular estes clientes a serem multiplicadores dos princípios e das práticas esportivas disseminados pelo Sesc, além de valorizar a prática do esporte como forma de lazer e instrumento
para a melhoria da qualidade de vida dos clientes.
Metodologia: os jogos de futsal serão realizados no final de semana, e os vencedores da cidade de Goiânia jogarão com os clientes vencedores da cidade de Anápolis. As disputas de
voleibol da categoria infantil serão realizadas durante a semana no período vespertino e no
período noturno na categoria adulto. Os jogos da modalidade queimada serão realizados no
período vespertino apenas com os clientes das unidades de Goiânia. A prova de natação será
realizada com os alunos das unidades de Goiânia e de Anápolis.
Atividade principal: Desenvolvimento Físico-Esportivo.
Unidade executiva que desenvolverá este projeto: Sesc Campinas.
Público-alvo: clientes inscritos nos exercícios e práticas esportivas do Sesc.
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Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Competição
Conteúdos: jogos competitivos em esportes coletivos (futsal, voleibol e queimada) e individual
(natação).
Período de realização: nos meses de abril e outubro.
Espaços de realização: quadras e ginásios esportivos e parques aquáticos das unidades.

Projeto: 27ºs Jogos anapolinos
Objetivo: promover um evento esportivo competitivo com um elenco de esportes e práticas
esportivas coletivas e individuais, permeado por valores éticos e morais e que contribuam para
o desenvolvimento humano e social dos participantes.
Justificativa: o desenvolvimento deste evento busca facilitar o acesso de praticantes amadores
locais a diversas práticas esportivas, independentemente do nível de rendimento técnico ou
físico. Acredita-se que o Sesc, ao realizar diversos eventos físico-esportivos com objetivos similares, além de atender às demandas específicas de cada território ou localidade, também propicia a propagação constante das práticas físico-esportivas, fortalecendo a imagem institucional, gerando novos adeptos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Metodologia: Na categoria de futebol soçaite serão inscritas apenas equipes formadas por
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes.
Atividade principal: Desenvolvimento Físico-Esportivo.
Unidade executiva que desenvolverá este projeto: Sesc Anápolis.
Público-alvo: comerciários, dependentes e usuários.

Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Competição
Conteúdos: jogos competitivos em esportes coletivos e individuais, sendo: futsal (categorias
até 10 anos, até 12 anos, até 14 anos, até 16 anos e feminino); futebol soçaite (adulto); e natação (categorias mirim, petiz, infantil, juvenil, adulto e máster).
Período de realização: nos meses de setembro e outubro.
Espaços de realização: ginásios esportivos, campos soçaites e piscinas da unidade.

Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Palestra
Conteúdos: informações gerais sobre o evento, as regras, os princípios e a metodologia que
será aplicada nas partidas/jogos.
Período de realização: no mês de setembro.
Espaços de realização: sala de convivência da unidade.

Projeto: 2ºs Jogos itumbiarenses
Objetivo: promover um evento esportivo competitivo com um elenco de esportes e práticas
esportivas coletivas e individuais, permeado por valores éticos e morais e que contribuam para
o desenvolvimento humano e social dos participantes.
Justificativa: este evento busca facilitar o acesso de praticantes amadores locais a diversas
práticas esportivas, independentemente do nível de rendimento técnico ou físico. Acredita-se
que o Sesc, ao realizar diversos eventos físico-esportivos com objetivos similares, além de atender às demandas específicas de cada território ou localidade, também propicia a propagação
constante das práticas físico-esportivas, fortalecendo a imagem institucional, gerando novos
adeptos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Metodologia: no esporte coletivo, as equipes serão distribuídas em grupos, jogando no sistema de rodízio, seguido de eliminatórias simples até a grande final. Os jogos acontecerão
durante a semana nos períodos vespertino e noturno e aos finais de semana nos períodos
matutino e vespertino.
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Atividade principal: Desenvolvimento Físico-Esportivo.
Unidade executiva que desenvolverá este projeto: Sesc Itumbiara.
Público-alvo: comerciários, dependentes e usuários.

Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Competição
Conteúdos: jogos competitivos em esportes coletivos de futsal e voleibol.
Período de realização: nos meses de outubro e novembro.
Espaços de realização: quadra poliesportiva da unidade.

Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Palestra
Conteúdos: informações gerais sobre o evento, as regras, os princípios e a metodologia que
será aplicada nas partidas/jogos.
Período de realização: no mês de outubro.
Espaços de realização: sala multiuso da unidade.

Projeto: 3ºs Jogos jataienses
Objetivo: promover um evento esportivo competitivo com um elenco de esportes e práticas
esportivas coletivas e individuais, permeado por valores éticos e morais e que contribuam para
o desenvolvimento humano e social desses participantes.
Justificativa: este evento busca facilitar o acesso de praticantes amadores locais a diversas
práticas esportivas, independentemente do nível de rendimento técnico ou físico. Acredita-se
que o Sesc ao realizar diversos eventos físico-esportivos com objetivos similares, além de atender às demandas específicas de cada território ou localidade, também propicia a propagação
constante das práticas físico-esportivas, fortalecendo a imagem institucional, gerando novos
adeptos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Metodologia: no esporte coletivo as equipes serão distribuídas em grupos, jogando no sistema de rodízio, seguido de eliminatórias simples, até a grande final. Na competição de natação
serão realizadas provas de 25 m nos estilos costas, peito, borboleta, crawl e revezamento crawl
4x25. As equipes de futsal serão organizadas por categorias (pré-mirim, mirim, infantil, infanto-juvenil e adultos), sendo que os jogos de futsal para as equipes formadas com clientes até 10
anos de idade serão no formato de festival esportivo. Os jogos acontecerão durante a semana
nos períodos vespertino e noturno e aos finais de semana nos períodos matutino e vespertino.
Atividade principal: Desenvolvimento Físico-Esportivo.
Unidade executiva que desenvolverá este projeto: Sesc Jataí.
Público-alvo: comerciários, dependentes e usuários.

Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Competição
Conteúdos: jogos competitivos em esportes coletivos (futsal, voleibol e queimada) e individual
(natação).
Período de realização: nos meses de outubro e novembro.
Espaços de realização: ginásio esportivo e piscina.

Modalidade: Eventos Físico-Esportivos – Realização: Palestra
Conteúdos: informações gerais sobre o evento, as regras, os princípios e a metodologia que
será aplicada nas partidas/jogos.
Período de realização: no mês de outubro.
Espaço de realização: sala multiuso da unidade.
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RECREAÇÃO
Objetivo: desenvolver ações destinadas ao entretenimento dos clientes por meio de um conjunto de vivências recreativas que explore as demandas locais, enfatizando os variados conteúdos socioculturais, educativos e multidisciplinares norteados por eixos temáticos.
Unidades executivas que desenvolverão a atividade: Sesc Universitário, Sesc Faiçalville, Sesc
Anápolis, Sesc Caldas Novas, Sesc Pirenópolis, Sesc Itumbiara e Sesc Jataí.
Público-alvo: clientes de diversas faixas etárias, frequentadores das unidades executivas (prioritariamente comerciários e dependentes).

Programação sistemática
Esta atividade, no Regional, é desenvolvida nas unidades executivas por meio de programações sistemáticas envolvendo a maioria das realizações e também através de projetos. Esta
programação sistemática terá como eixos temáticos de trabalho os temas: Urbano, movimento
e goiano e será composta por diversas vivências recreativas associadas e estes eixos, direcionadas para todas as faixas etárias, prezando por ações intergeracionais.

Realização: Frequência a parque aquático
Conteúdo: banhos de piscina e de sol; recreação com jogos e brincadeiras no meio aquático,
hidrorrecreatividades, gincanas, entre outras vivências realizadas nos ambientes dos parques
aquáticos.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: parques aquáticos das unidades.

Realização: Jogos, brinquedos e brincadeiras
Conteúdos: jogos e brincadeiras dirigidas (cantigas e brincadeiras de roda, brincadeiras circenses, jogos teatrais, piques, amarelinhas, pular corda, garrafão, estafetas, queimada, bingo, gincanas, pipas, jogo da velha, quebra-cabeças); trabalhos manuais (recicláveis, pinturas, grafite,
origami, modelagem, dobradura); festivais recreativos (jogos e brincadeiras tradicionais, brincadeiras de rua e urbanas e tecnológicas); datas comemorativas (gincanas, queimada, amarelinha, brincadeiras de roda e cantadas, matinês, brincadeiras e oficinas temáticas, confecção de
fantasias de carnaval, contação e apresentação de histórias, brinquedos e brincadeiras radicais
e infláveis, jogos de tabuleiro, jogo da velha, quebra-cabeças, jogos cooperativos, karaokê, desafios, festivais, bingos, jogos eletrônicos, brincadeiras circenses); recrearte (ações recreativas
e artísticas, tais como ritmos, sons, imagens, dramatizações e trabalhos manuais); recreadance
(vivências recreativo-artísticas com sons, ritmos e imagens); recreando escolar (vivências recreativas dirigidas para o público escolar das redes municipal, estadual e particular); expedição de
vivências itinerantes recreativas e esportivas (expedição Vire Sesc abordando conteúdos lúdico-recreativos para o público de creches, centros municipais de Educação Infantil, entidades
sem fins lucrativos, empresas e escolas municipais).
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: quadras, ginásios e complexos esportivos, salas multiuso, salas de TV,
parques aquáticos e áreas livres das unidades.

Realização: Jogos de salão
Conteúdos: jogos de tabuleiro, de baralho, eletrônicos, quebra-cabeças, tênis de mesa, pingue-pongue, aero hóquei, pebolim, sinuca; jogos intelectuais; festivais de truco, de sinuca, de
pingue-pongue, de dama, de cartas, de jogos de tabuleiro.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
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Espaços de realização: salão de jogos, ginásios de esportes, salas multiuso, salas de convivência, parques aquáticos e áreas livres.

Realização: Recreação esportiva
Conteúdos: práticas recreativas de futsal, futebol soçaite, voleibol, vôlei de areia, handebol,
basquetebol, golzinho, peteca, queimada, polo aquático, tênis, tênis de mesa.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: ginásios e quadras esportivas, salão de jogos, campos soçaite das unidades.

Realização: Sarau recreativo
Conteúdos: demonstração/apresentação espontânea de habilidades e/ou talentos musicais,
poéticos, manuais, artísticos, intelectuais (Você é show); música ao vivo, roda de cantoria e
declamação de poesia (Músicas e poemas na varanda); roda de viola e contação de “causos”
(Café com prosa), entre outros.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: salão de eventos, varanda do salão de eventos e espaço cultural do
Sesc Caldas Novas.

Realização: Reunião dançante
Conteúdos: repertório diversificado, iluminação, pista de dança, brincadeiras, oficinas de danças coreografadas com som mecânico, serestas com músicas ao vivo, luau dançante, matinês,
bailes, forronejo, decoração temática, oficina de confecção de adereços.
Período de realização: nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho,
agosto e outubro.
Espaços de realização: salão multiuso, salão de eventos e espaço cultural.

Projetos
Os projetos são caracterizados como corporativos e específicos. Os primeiros são aqueles contemplados na programação de mais de uma unidade, e os segundos, desenvolvidos por cada
unidade. Os projetos corporativos apresentam o mesmo objetivo geral, mas com objetivos
específicos, metodologias, públicos com faixas etárias diferenciadas, coerentes com as especificidades e vocacionamento das unidades que os desenvolverão.

Projeto: Sesc férias
Objetivo: promover um conjunto de vivências lúdico-recreativas com características multidisciplinares que contribuam para o direito de brincar, a diversão, a socialização e a autonomia dos
públicos infantil, jovem e idoso em períodos de férias.
Justificativa: com o avançar da tecnologia, os vídeos e os jogos eletrônicos passaram a dividir
lugar com as brincadeiras populares. As habilidades motoras e sociais acabaram ocupando
outros espaços frente a tantas novidades tecnológicas. As relações humanas tomaram novas
interpretações, sendo assim, saber cuidar de si e relacionar com os outros se tornou tarefa
mais difícil que interpretar códigos e embaraços de informática. A realização deste projeto, no
Regional, tem como propósito repensar estratégias e desenvolver atividades recreativas que
reavivem e ampliem o interesse das crianças e adolescentes por mais momentos de lazer ativo,
pelas relações interpessoais e pelo contato com o meio, utilizando a tecnologia como uma
das ferramentas de estimulação dessa convivência, da percepção espacial, da compreensão
de seus limites e do desenvolvimento de valores morais, além das próprias habilidades físicas
de forma harmônica. Neste sentido, o Sesc Férias vem apresentar a esses jovens, um leque de
possibilidades recreativas e esportivas, estimulando-os a vivenciar brincadeiras e jogos, contrapondo seu estilo de vida atual.
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Metodologia: no mês de janeiro terá como tema principal Guardiões do planeta, voltado para
ações de conscientização e preservação do meio ambiente, incluindo atividades recreativas
que estão amplamente ligadas à prática sustentável. No mês de julho, com o tema FaBrincando, os colonos poderão se divertir produzindo e criando seus próprios brinquedos. No período
de realização do projeto, as crianças serão divididas em dois grupos, cada um com 40 colonos.
As atividades serão desenvolvidas em pontos denominados de estações. Ainda no mês de
julho, as unidades do Sesc Universitário e Sesc Anápolis realizarão uma colônia de férias para
adolescentes, o evento Jovem.com, que irá proporcionar vivências em formato de oficinas de
discotecagem, produção de vídeos (youtuber) e de produção de games.
Atividade principal: Recreação.
Unidades executivas que desenvolverão este projeto: Sesc Universitário, Sesc Faiçalville,
Sesc Anápolis e Sesc Jataí.
Público-alvo: crianças e adolescentes dependentes de comerciários nas faixas etárias de 5 a 12
anos e de 12 a 16 anos.

Realização: Colônia de férias
Conteúdos: trabalhos manuais (modelagem, pintura, colagem, dobraduras, desenhos, culinária), jogos e brincadeiras (tradicionais e contemporâneas), jogos de salão (mesa, tabuleiros,
cartas, quebra-cabeças e eletrônicos), brinquedos diversos, recreação artística (jogos teatrais,
circo, criação de histórias, criação de prosas, apresentações espontâneas de habilidades ou
talentos), recreação esportiva (esportes coletivos e individuais) e recreação aquática, gincanas,
futebol de sabão, videogames, festas temáticas e oficinas de discotecagem, de produção de
vídeos (youtuber), de produção de games, de hip hop, de grafitagem e de DJ.
Período de realização: nos meses de janeiro e julho.
Espaços de realização: quadras externas, ginásios esportivos, campos soçaite, parques infantis, salas de convivência, de TV, de lutas, de ginástica, biblioteca, parques aquáticos, salão de
jogos, áreas verdes das unidades.
Parcerias internas: atividade Nutrição – lanches e refeições.

Projeto: Festa junina
Objetivo: difundir a tradição junina brasileira por meio de vivências recreativas associadas às
suas manifestações populares e religiosas, propiciando a integração e a diversão do público
participante.
Justificativa: todos os anos, é comum, em várias regiões do Brasil, encontrar as festividades
e rituais relacionados às comemorações juninas. As festas juninas propiciam excelentes oportunidades de descontração, socialização, união das famílias e de ampliação das experiências
culturais e recreativas. Para 2018, esta programação, no Regional, versará a temática Brasil Caipira, com a intenção de apresentar um festejo junino que englobe essas formas/marcas caipiras
expressas nos cinco cantos do Brasil (norte, sul, centro-oeste, sudeste e nordeste). A cultura
caipira foi marcada por festas e idas às igrejas nos finais de semana que favoreciam o convívio
social sinalizado por hábitos alimentares e religiosos, dialeto e músicas bastante peculiares. Os
ritmos e representações considerados como caipiras encontram nas tradicionais modas de viola um de seus traços mais marcantes. A autêntica música caipira, a “moda de viola”, na voz dos
violeiros, retratava a vida do homem no campo, a lida na roça, o contato com a natureza, a melancolia e a solidão do caboclo. Este modo de vida caipira inclui também o fogão a lenha, o café
feito no coador de pano, o leite quente ordenhado da vaca, biscoitos de polvilho, rosquinhas,
pães de queijo, broas, bolos de fubá, doces em calda, etc. Além disto, todos têm direito a um
“dedo de prosa” para ouvir um “causo”, passar as horas na janela e sentar na soleira da porta.
Desse modo, o propósito deste evento, no Sesc, revela o quão importante é a valorização das
tradições, que aqui são tratadas a partir das vivências recreativas, dos espaços ornamentados,
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das músicas e das culinárias alusivas.
Metodologia: a proposta temática objetiva o passeio pela história e cultura brasileira, no cenário Sesc, no tradicional tempo junino. As unidades executivas serão ornamentadas com adereços alusivos à temática durante todo o mês de junho e disponibilizarão barracas para as
brincadeiras e comercialização de comidas e bebidas típicas. As programações terão início às
19h e previsão de encerramento às 23h.
Atividade principal: Recreação.
Unidades executivas que desenvolverão: Sesc Universitário, Sesc Faiçalville, Sesc Anápolis,
Sesc Caldas Novas, Sesc Pirenópolis e Sesc Jataí.
Público-alvo: comerciários, dependentes e público em geral.

Realização: Festa/festividade
Conteúdos: celebração do terço religioso, procissão, levantamento do mastro, salva de fogos,
queima da fogueira, baile arrasta pé, músicas (ao vivo e som mecânico) e danças (quadrilhas
profissionais e improvisadas, shows dançantes, catira, forró, apresentação de danças folclóricas/típicas e improvisadas), jogos e brincadeiras (barracas de brincadeiras/jogos juninos – derruba-latas, pescaria, cadeia, jogo de argolas, boca do caipira, correio elegante e bingo); encenações/esquetes lúdicos (casamento caipira); fuzarca caipira (rodas cantadas, caça palavras,
pique pega); comidas e bebidas típicas.
Período de realização: no mês de junho.
Espaços de realização: quadras e ginásios esportivos, capela ecumênica, salão de eventos,
salas de convivência, espaços culturais, lanchonetes e refeitórios.
Parcerias internas: atividade Nutrição – realizações Lanches e Refeições.

Projeto: Eventos dançantes – Baile do comerciário
Objetivo: proporcionar momentos que possibilitem a prática da dança nos mais variados estilos e ritmos.
Justificativa: a cidade de Anápolis possui diversas escolas de danças, inclusive no Sesc. Diante
disso, o Sesc busca proporcionar um local agradável de socialização, com uma programação
dançante em ambiente familiar, sendo mais uma opção recreativa noturna.
Metodologia: a programação será desenvolvida nas últimas sextas-feiras de cada mês no horário das 19h30 às 23h30 e terá uma ambientação temática.
Atividade principal: Recreação.
Unidade executiva que desenvolverá: Sesc Anápolis.
Público-alvo: comerciários, dependentes e comunidade.

Realização: Reunião dançante
Conteúdos: bailes temáticos animados com som mecânico.
Período de realização: nos meses de fevereiro, março, abril, maio, agosto, setembro, outubro
e novembro.
Espaços de realização: salão de eventos da unidade.

Projeto: Vem dançar no Sesc
Objetivo: proporcionar momentos que possibilitem a prática da dança nos mais variados estilos e ritmos.
Justificativa: a dança promove muitos benefícios à saúde como o alívio do estresse, da ansiedade, da depressão aumenta a produção dos hormônios da alegria e do prazer, melhora a
coordenação motora, a lateralidade, noção espacial e ainda queima muitas calorias. Qualquer
pessoa pode praticar dança. Nesse sentido, a proposta é oportunizar aos clientes da cidade de
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Jataí a vivência de momentos agradáveis através da boa música e da prática de dança.
Metodologia: serão realizadas 4 edições, no decorrer do exercício, no período noturno das 19h às
23h. O repertório constará de música ao vivo e som mecânico e terá uma ambientação temática.
Atividade principal: Recreação.
Unidade executiva que desenvolverá: Sesc Jataí.
Público-alvo: comerciários, dependentes e comunidade.

Realização: Reunião dançante
Conteúdos: reuniões dançantes com música ao vivo e mecânica, brincadeiras e decoração
temática.
Período de realização: nos meses de março, maio, agosto e outubro.
Espaços de realização: sala multiuso e área de convivência da unidade.

Projeto: Sesc mais lazer
Objetivo: oferecer uma programação recreativa com um leque de atividades que possibilitem
ao público vivências e escolhas sobre o que fazer no tempo de lazer.
Justificativa: a maior parte de oferta programática recreativa das unidades é desenvolvida nos
finais de semana, pois é o período em que as unidades têm condições de receber um número
maior de pessoas. E nesses finais de semana são ofertadas opções recreativas para atingir o
maior número possível de clientes, sendo que acontecem frequentemente nos mesmos espaços, tempo e cronograma. E o que os clientes encontrarão de diferente nos próximos finais
de semana? Para tentar responder a isto, a proposta deste projeto visa modificar o que costumeiramente é planejado e ofertado sistematicamente. A ideia é trabalhar com a lógica de
que nos finais de semana, no Sesc, sempre será possível ter mais lazer, rompendo com a lógica
de programações repetidas, pelo simples fato de os clientes estarem satisfeitos. A intenção é
mostrar que existem outras possibilidades de lazer, as quais serão estruturadas nos eixos norteadores: lazer e meio ambiente; lazer e tecnologia; lazer e movimento; lazer e manifestação
da cultura popular.
Metodologia: ao partir dos princípios da multiplicidade de oferta programática, liberdade de
escolha e livre adesão, todos compreendidos no compromisso com o divertimento e fruição
das práticas recreativas, as programações acontecerão nos finais de semana (sábado e domingo ou somente domingo) a cada 2 meses, sendo que cada edição versará sobre um dos eixos
norteadores.
Atividade principal: Recreação.
Unidade executiva que desenvolverá: Sesc Universitário.
Público-alvo: destinado ao público comerciário e seus familiares, em todas as faixas etárias.

Realização: Jogos, brinquedos e brincadeiras
Conteúdos: oficinas lúdicas (material reciclável, brinquedos, bonecos, grafite, colagem, pintura, dança, jogos, etc.), brinquedos eletrônicos, radicais e infláveis, música ao vivo, espaço
pipoca (desenhos, brincadeiras e pipoca), festivais de jogos e brincadeiras, espaço radical (slackline, parede de escalada, rafting, parkour, arco e flecha, etc.), espaço circo (apresentações,
brincadeiras e oficinas).
Período de realização: nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro.
Espaços de realização: espaço de lazer da unidade.

Projeto: Sesc Geek
Objetivo: ofertar um evento pautado no universo Geek que seja acessível para um público de
menor poder aquisitivo, por meio de uma programação que dê acesso à oficinas, palestras e
momentos criativos.
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Justificativa: os ditos Geeks representam atualmente uma parcela muito expressiva de consumidores distribuídos dentro de uma faixa etária extensa, que abrange desde os 12 aos 40 anos.
O movimento deriva dos EUA e exerce grande influência em países como o Brasil, permitindo a
rápida expansão de um mercado atualmente lucrativo. Além dos próprios produtos de entretenimento, o mercado Geek movimenta outros tipos de artigos, como vestimentas e souvenires.
Foi neste cenário favorável que surgiram os eventos geek, hoje espalhados por quase toda a
parte do Ocidente, e movimentando grandes investimentos. Todavia, existe um quê de crueldade nisso tudo. Ao mesmo tempo em que super-heróis, revistas em quadrinhos e videogames
conquistam corações, o acesso a estes produtos é bastante limitado, principalmente considerando países com índices socioeconômicos críticos, como é o caso do Brasil. Os eventos por
sua vez são praticamente uma feira de promoção desses produtos, que, além do cobrar pela
entrada, ainda é um convite a gastar. Dessa forma, surge a pergunta: qual o interesse do Sesc
neste tipo de entretenimento que promove exclusão por meio do poder aquisitivo? Para manter em constante desenvolvimento em todo esse universo, é preciso domínio de tecnologias,
softwares, trabalho em grupo, mas principalmente, de muita criatividade. Criar uma história de
RPG, desenvolver um personagem de game, montar um jogo de tabuleiro, criar vídeos para
o youtube; tudo isso demanda grande domínio técnico de ferramentas e habilidades, assim
como muita criatividade, que pode ser aprendida. Entretanto, novamente o acesso aos cursos
que permitem o domínio dessas ferramentas é restrito. Justamente por estes quesitos, é que se
torna imprescindível a atuação do Sesc nesse segmento de mercado. Primeiro, por que se trata
de algo com grande adesão de uma parcela jovem, atualmente um tanto quanto afastada da
instituição. Outro fator positivo é que eventos deste tipo promovem entretenimento para toda
a família, constituindo-se em momentos mágicos que encantam desde os mais novos aos mais
velhos. Mas, o que há de mais importante é que eventos deste tipo são portas de entrada para
a autodescoberta de habilidades muitas vezes inertes, aguardando apenas uma oportunidade
para serem startadas. A justificativa da existência do Geek Sesc é promover esses quesitos: momentos ímpares de entretenimento para toda a família, acessibilidade a um mundo de serviços
que no mercado são, por diversas vezes, excludentes e, acima de tudo, uma porta de entrada
para a instituição, que possui serviços e ofertas culturais, educacionais e de lazer que podem
dar continuidade ao que foi iniciado neste evento.
Metodologia: a programação será baseada em três eixos: descobrir – uma nova maneira de
interpretar e representar o mundo à sua volta; criar – dar voz, corpo e forma às ideias e perspectivas, sem nenhuma restrição; compartilhar – sua opinião, estilo ou perspectiva com todos.
Tais eixos serão contemplados pela metodologia que será dividida entre os atrativos característicos de eventos Geek.
Atividade principal: Recreação.
Unidades executivas que desenvolverão: Sesc Universitário e Sesc Anápolis.
Público-alvo: destinado ao público comerciário, seus familiares e comunidade, em todas as
faixas etárias.

Realização: Jogos, brinquedos e brincadeiras
Conteúdos: desfile e concursos de cosplay, K-POP (música pop coreana), trocas de gibis, toy
art e design de personagens, confecção de fantasias para cosplay, criação de jogos de tabuleiro, box e troca de quadrinhos, fliperamas, tavernão (espaço para lanches e comida), palco
(desfile de cosplays), arquearia, estandes, terra de gigantes (brinquedos e jogos gigantes), oficinas ( ensino e aprendizagem da técnica) e palestras (Somos todas heroínas: As mulheres nos
quadrinhos, O mercado nacional de quadrinhos: Um panorama da cena independente, A era
mangá: história da HQ japonesa).
Período de realização: nos meses de abril, agosto e outubro.
Espaços de realização: ginásios e quadras poliesportivas, salas multiuso e áreas livres das unidades.
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Projeto: Sesc skate park: um rolê entre amigos
Objetivo: promover a prática do skate e de suas modalidades por meio da oferta de uma pista
de skate (skate park) nos espaços administrados pelo Sesc e/ou concedidos através de parcerias com outras instituições para que esta seja uma opção de lazer para diferentes faixas etárias
e realidades socioeconômicas.
Justificativa: historicamente, as pistas de skate brasileiras nasceram em áreas privadas, nas casas dos skatistas (amadores e/ou profissionais) que desejavam andar livres de repressão. Com
o passar das décadas, pistas começaram a ser construídas em espaços inicialmente projetados
para outros propósitos que não o skate, como, por exemplo, galpões e estacionamentos que
foram abandonados. O lado negativo das pistas privadas é a restrição socioeconômica que elas
impõem, dificultando o acesso de todos, como seria em um espaço público. As pistas públicas costumam ficar sobrecarregadas devido a grande demanda. Uma pista de skate acessível
transforma-se em uma alternativa de lazer para toda a comunidade em tono dela. O Sesc tem
a capacidade de levar o skate até aqueles que nunca praticaram, assim como de promover
melhorias na rotina daqueles que se interessam pela sua prática. Considerando que se trata
de uma modalidade que tem, quase majoritariamente, a faixa etária juvenil como praticante,
e que esta se encontra distante das unidades e demais ações do Sesc, o interesse institucional
em investir no incentivo da prática é alto.
Metodologia: a prática do skate pode proporcionar uma série de benefícios pessoais e sociais.
Subir no “carrinho” e dar um simples “rolé” contribui para um corpo mais saudável, uma mente mais concentrada e uma vida social mais interativa. A partir destes preceitos, baseamos a
programação e a estrutura de nosso projeto em três premissas: liberdade de movimento (o
carrinho é uma extensão do corpo do indivíduo, e tudo aquilo que com ele é feito é uma expressão individual, que só poderia ser feita por aquela pessoa); o ritmo é você quem dá (além
do controle dos movimentos com o corpo, o skate também é controle mental, concentração);
estamos juntos (quem anda ou já andou regularmente de skate sabe que é um esporte sociável). Para que tais premissas sejam atendidas, é preciso que o Sesc seja visto enquanto instituição apoiadora e promotora da prática do skate. Tal reconhecimento por parte dos skatistas e
da comunidade como um todo pressupõe que o projeto seja itinerante. Para que a pista seja
uma oferta de lazer para toda a comunidade, e principalmente, seja convidativa para que haja
novos skatistas praticantes, ela não será de uso exclusivo para eventos competitivos, mas também oferta de lazer livre para todos que queriam nela se divertir.
Atividade principal: Recreação.
Unidades executivas que desenvolverão: Sesc Universitário, Sesc Faiçalville e Sesc Anápolis.
Público-alvo: aberto à comunidade em todas as faixas etárias.

Realização: Recreação esportiva
Conteúdos: pistas de skate itinerantes (skate, patins, patinete, rolimã e demais esportes sobre
rodas), oficinas lúdicas, festivais e eventos competitivos.
Período de realização: nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.
Espaços de realização: as pistas serão montadas nos espaços livres/externos das unidades.

Projeto: Fim de ano
Objetivo: proporcionar momentos de confraternização, entretenimento e convívio social, valorizando as tradições culturais, costumes e religiosidades em torno dos festejos natalinos e
também das manifestações e tradições dos festejos do ano novo.
Justificativa: os costumes populares modernos típicos dos feriados de Natal e de ano novo incluem a troca de presentes, músicas natalinas, festas religiosas, decorações diferentes, a figura
mitológica do Papai Noel, as ceias de natal e de ano novo; também é um período em que as
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pessoas viajam, seja para confraternizar com a família, seja para socializar com amigos. Desse
modo, e considerando que nesta época do ano, a unidade de hospedagem do Sesc em Caldas
Novas recebe clientes de todas as partes do Brasil, este projeto possui um papel estratégico de
manter o interesse do cliente em se hospedar no Sesc neste período do ano, e ainda propiciar
ao hóspede uma programação atrativa e diferenciada alusiva à época.
Metodologia: a programação está prevista para o período de novembro a dezembro. Serão
realizadas atividades recreativas e culturais dirigidas aos públicos de todas as idades. A unidade será decorada com ornamentos típicos dos festejos de final de ano e o espaço cultural será
transformado em uma vila de natal “reciclável”, onde serão desenvolvidas atividades recreativas e culturais.
Atividade principal: Recreação.
Unidade executiva que desenvolverá: Sesc Caldas Novas.
Público-alvo: clientes hospedados na unidade.

Realização: Festa/festividade
Conteúdos: a programação contemplará a Ecovila Natalina, a Trupe do Papai Noel, brincadeiras e contação de históricas, encenações lúdicas com fantoches e histórias de Natal, bailes
e reuniões dançantes, seresta especial de fim de ano, gincanas, jogos lúdicos (sinuca com as
mãos, tênis de mesa com sopro e dominó gigante), chegada do Papai Noel, trabalhos manuais
alusivos, balada com som mecânico, e os bailes de Natal e Réveillon.
Período de realização: nos meses de novembro e dezembro.
Espaços de realização: espaço cultural, salão de eventos, auditório e outros espaços da unidade.
Parcerias internas: atividade Nutrição – realizações Lanche e Refeições.

Projeto: Festividades
Objetivo: proporcionar momentos de lazer que ampliem as experiências e o conhecimento
do público acerca dos conteúdos socioculturais e gastronômicos derivados das festividades
goianas e brasileiras.
Justificativa: a rica cultura festiva do estado traz, para a programação recreativa, diversificado
rol de conteúdos que podem ser coerentemente absorvidos, explorados e repassados ao público (hóspedes), dentro de uma perspectiva lúdica que amplie as experiências de diversão e
de valorização dessa cultura local. As festividades do Carnaval e da Páscoa são marcantes no
cenário brasileiro e não diferem dessa percepção em Goiás. Além destas duas festas, difundidas em todo o mundo, outras típicas de Goiás, como a Festa Sertaneja e a Festa do Cerrado
apresentam características relevantes quanto à cultura sertaneja/caipira e à culinária goiana.
Portanto, a partir dessas influências, pretende-se oferecer um leque de festividades associadas
ao lazer e às manifestações culturais nacionais e regionais.
Metodologia: a programação será estruturada em três grandes eventos: Festa do Carnaval
“CarnaSesc”, Festa do Cerrado durante todo o mês de abril e a Festa Sertaneja durante todo
mês de setembro.
Atividade principal: Recreação.
Unidade executiva que desenvolverá: Sesc Caldas Novas.
Público-alvo: clientes hospedados na unidade.

Realização: Festa/festividade
Conteúdos: serão desenvolvidas atividades recreativas como: CarnaSesc (grito de carnaval,
carna desafios, carnamirim, bailes, baladas e folia, charanga da alegria, charanguinha, bailes e
matinês com som ao vivo e mecânico, trabalhos manuais, formação de blocos mirins e oficinas
de abadás); festa do cerrado (noite de MPB’s e sambas, balada do cerrado com som mecânico,
folcloriando com contação de histórias e danças, barracas de comidas e bebidas típicas); festa
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sertaneja (seresta sertaneja com música ao vivo, balada do jeca com som mecânico, balaio de
prosas e violas, show do riso sertanejo com esquetes caipiras e dublagens, bingo e desafios
sertanejos com karaokê, barracas de comidas típicas).
Período de realização: nos meses de fevereiro, abril e setembro.
Espaços de realização: espaço cultural e salão de eventos da unidade.

TURISMO SOCIAL
Objetivo: promover estratégias inclusivas e educativas, priorizando o acesso do cliente de
menor renda a passeios, viagens e hospedagens a lazer, com ênfase no conhecimento histórico, cultural, social e ambiental dos atrativos turísticos, conscientizando para a preservação e
valorização do patrimônio cultural e natural do meio visitado.
Unidades executivas que desenvolverão a Atividade: Sesc Central de Reservas, Sesc Caldas
Novas e Sesc Pirenópolis.
Modalidades e Realizações desenvolvidas no Sesc Goiás: Turismo Emissivo – Excursão e
Passeio; Turismo Receptivo – Hospedagem e Passeio local.
Público-alvo: prioritariamente comerciários e dependentes de baixa renda.

Programação sistemática
Os serviços desta atividade serão desenvolvidos no Regional de forma sistemática, com a promoção de estratégias inclusivas e educativas, priorizando o acesso do cliente de menor renda
a passeios, viagens e hospedagens a lazer.

Modalidade: Turismo Emissivo – Realização: Excursão
Conteúdos: viagem aos destinos de Aruanã/GO, Caiapônia/GO, Caldas Novas/GO, Cavalcante/GO, Pirenópolis/GO, Maceió/AL, Manaus/AM, Itaparica/BA, Morro de São Paulo/BA,
Porto Seguro/BA, Salvador/BA, Guarapari/ES, Ouro Preto/MG, Bonito/MS, Pantanal/MT, João
Pessoa/PB, Cabo Frio/RJ, Rio de Janeiro/RJ, Natal/RN, Gramado/RS, Aracaju/SE, São Paulo/
SP, Bertioga/SP, Jalapão/TO. Os roteiros integrados serão: Maceió e Maragogi/AL, São Luís e
Lençóis Maranhenses/MA, Belém e Ilha de Marajó/PA, João Pessoa/PB e Recife/PE, Recife e
Porto de Galinhas/PE, Curitiba e Caiobá/PR, Florianópolis e Blumenau/SC, Luís Correia e Jericoacoara/SE.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: território nacional com prevalência para destinos no estado de Goiás.
Unidade executiva que desenvolverá a realização: Sesc Central de Reservas.

Modalidade: Turismo Emissivo – Realização: Passeio
Conteúdos: viagem aos destinos Caldas Novas/GO, Cidade de Goiás/GO, Hidrolândia/GO,
Corumbá de Goiás/GO, Terezópolis/GO, Goiânia/GO, Rio Quente/GO, Pirenópolis/GO.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: destinos no estado de Goiás.
Unidade executiva que desenvolverá a realização: Sesc Central de Reservas.

Modalidade: Turismo Receptivo – Realização: Hospedagem
Conteúdos: serão disponibilizadas diárias com pernoite, por até 24 horas, sob os regimes de
pensão completa (desjejum, almoço e jantar) e meia pensão (desjejum e jantar). A diária final
do período de estadia ou a diária única terá duração máxima de 20h (iniciada às 14h do dia
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anterior e finalizada às 10h do dia do check-out).
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: unidades de hospedagens do Sesc nas cidades de Caldas Novas e
Pirenópolis.
Unidades executivas que desenvolverão a Realização: Sesc Caldas Novas e Sesc Pirenópolis.
Além desta programação sistemática, para 2018, o Regional retoma o desenvolvimento do
projeto Goiânia – Para Conhecê-la Mais, conforme detalhado abaixo.

Projeto: Goiânia – para conhecê-la mais!
Objetivo: propiciar aos moradores da capital goiana a descoberta de uma cidade pouco convencional, ainda por ser desvendada, seu conjunto de bens patrimoniais, particularidades, histórias e personagens, elementos que contem mais sobre a localidade e apresentem aspectos
artísticos e culturais menos conhecidos.
Justificativa: no aspecto turístico, Goiânia é conhecida por seu grande e conservado conjunto arquitetônico no estilo Art Déco e suas inúmeras áreas verdes. Devido ao posicionamento
geográfico, grandes eventos e congressos são realizados na capital, favorecendo o setor turístico. As feiras e polos de comércio alimentam uma demanda de turismo de compra, de várias
regiões do Brasil. E a qualidade dos serviços médicos transformou a capital num centro de
referência e convergência de visitantes para o tratamento de doenças. Assim, os serviços turísticos oferecidos pelas empresas são focados no público externo e tendem a apresentar uma
Goiânia generalista, por dados numéricos, voltados àqueles que terão um primeiro contato
com a região. O projeto “Goiânia: Para Conhecê-la Mais!” vem na contramão desta proposta,
prevendo experiências turísticas norteadas por eixos temáticos que não apresentem apenas o
elemento material visível, na intenção de atender àqueles que já se sintam familiarizados com
os ambientes urbanos a serem utilizados e desvendados.
Metodologia: realizar o levantamento dos recursos materiais e imateriais, disponíveis no município de Goiânia, com potencial para o desenvolvimento de passeios; definir os recortes temáticos que nortearão as realizações, com atenção à responsabilidade socioambiental; buscar
junto aos órgãos públicos, associações, profissionais, pesquisadores e empreendimentos diversos, referências para a composição da programação de cada passeio, de forma a enriquecê-la;
entre outras iniciativas.
Atividade principal: Turismo Social.
Unidade executiva que desenvolverá a atividade: Sesc Central de Reservas.
Público-alvo: prioritariamente comerciários e dependentes de baixa renda.

Modalidade: Turismo Emissivo – Realização: Passeio
Conteúdos: passeios em Goiânia na perspectiva dos roteiros inovadores.
Período de realização: de fevereiro a junho e de agosto a dezembro.
Espaços de realização: no município de Goiânia.
Público-alvo: prioritariamente comerciários e dependentes de baixa renda.
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Encontro do Grupo Vida Plena no
Sesc Centro
Foto: Arquivo Sesc Goiás

Programa
ASSISTÊNCIA
A Assistência é um direito de todo cidadão que dela
necessitar e um dever do Estado. Entretanto, o Sesc
ocupa-se em contribuir, por meio de um conjunto de
programas (cultura, educação, lazer, saúde e assistência), para a minimização das vulnerabilidades sociais
que afetam as pessoas e comunidades.
Por meio das atividades, de caráter socioeducativo e
assistencial, intenciona-se elevar a formação e o desenvolvimento de capacidades pessoais e coletivas,
vislumbrando a promoção de sujeitos protagonistas e
cooperadores.
A participação social é o principal fator que pode potencializar esses sujeitos ao exercício da cidadania. A
partir disso, o Sesc Goiás amplia a possibilidade dessa
participação, ao atender especialmente pessoas idosas
e entidades filantrópicas, por meio de ações sistemáticas
que fomentam e combinam autonomia e independência, para a construção de um mundo melhor e mais justo.

SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL
Objetivo: desenvolver ações sistemáticas e eventuais de mobilização de recursos e competências que operam no combate à fome e ao desperdício e no apoio social para redução de
vulnerabilidades.
Unidade executiva que desenvolverá a atividade: Mesa Brasil Sesc.
Modalidades e realizações desenvolvidas no Sesc Goiás: modalidade: Desenvolvimento de
Capacidades – realizações: Curso, Encontro, Oficina, Orientação, Palestra; modalidade: Redes
– Realizações: Distribuição de gêneros alimentícios e Distribuição de produtos diversos.
Público-alvo: parceiros doadores, entidades sociais e voluntários.

Programação sistemática
Frente ao quadro de desigualdade social do país, em que se evidenciam as muitas carências
materiais às quais estão submetidas os indivíduos em situação de pobreza, o Sesc foi ampliando gradativamente o seu espectro de cobertura para além da clientela comerciária, de
modo a atender grupos vulneráveis à insegurança alimentar e nutricional. Enquanto entidade
representativa da sociedade civil, o Sesc contribui na minimização da situação da fome e do
desperdício de alimentos ao beneficiar as entidades sociais por meio do Mesa Brasil Sesc. Além
do objetivo do banco de alimentos em fazer a ponte “de onde sobra levando para onde falta”,
a proposta se difere e supera o assistencialismo e as práticas caritativas buscando favorecer a
sustentabilidade das entidades sociais cadastradas. Portanto, tem contribuído para a redução
do desperdício e para a redução da insegurança alimentar e nutricional e o desenvolvimento
humano e social. Em ambos os polos deste percurso as estratégias de mobilização e as ações
educativas buscam colaborar com a solidariedade social e, sobretudo, com o desenvolvimento
comunitário e a autonomia dessas entidades.
O atendimento às entidades sociais cadastradas no Mesa Brasil Sesc acontece por meio da
distribuição de alimentos e do desenvolvimento de ações educativas, considerando os eixos
de atuação de combate ao desperdício, de segurança alimentar e nutricional e de assistência
social. Para a concretização desta ação, o Programa atua na articulação de parceiros doadores,
voluntários e entidades sociais. Quanto aos parceiros doadores, o Sesc atua com ações de
captação e de fidelização destes e na mediação nos processos de recebimento e distribuição
dos gêneros alimentícios e de produtos diversos para as entidades sociais. Em se tratando de
voluntários, a sua atuação se dará na dimensão técnica, a partir de suas habilidades e conhecimentos no desenvolvimento de palestras, oficinas e cursos. Já as entidades sociais serão classificadas conforme critérios de atendimento, compreendendo: atendimento sistemático por
meio da distribuição quinzenal de gêneros alimentícios e de produtos diversos; atendimento
eventual às entidades sociais, com a distribuição de alimentos, quando de grandes doações; e
ainda por meio da participação no conjunto de ações educativas planejadas.

Modalidade: Desenvolvimento de Capacidades – Realização: Curso
Conteúdos: aulas teóricas e práticas de acordo com a estrutura e as necessidades de conhecimento em Gestão de entidades sociais e Boas práticas na manipulação de alimentos, com
vistas à melhoria da qualificação dos profissionais que atuam nas entidades sociais.
Período de realização: nos meses de março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e
novembro.
Espaços de realização: salas de treinamento da unidade.
Parcerias externas: Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Goiás, Gabinete de Gestão
de Interlocução com os Movimentos Sociais de Goiás, e voluntários cadastrados no Programa.
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Modalidade: Desenvolvimento de Capacidades – Realização: Encontro
Conteúdo: esta realização se concretizará por meio do encontro anual Bom Parceiro, objetivando a integração entre o Sesc, os parceiros doadores, as entidades sociais e os voluntários, conferindo transparência com a prestação de contas e a apresentação dos resultados do
Programa, permitindo acompanhamento e controle, o comprometimento com a missão e os
valores do Mesa Brasil Sesc e com a credibilidade de sua atuação.
Período de realização: mês de novembro.
Espaços de realização: espaço da unidade.

Modalidade: Desenvolvimento de Capacidades – Realização: Oficina
Conteúdo: aulas teóricas e práticas sobre aproveitamento integral dos alimentos (prática sustentável ecologicamente correta com o aproveitamento de folhas, cascas, flores, talos e raízes
de frutas e hortaliças); horta sustentável (preparo do composto orgânico, sementeira, canteiros
e adubação, controle de pragas e doenças, adubagem, uso da composteira); rede recostura
(modelagem, corte, costura e peças com a utilização de matéria-prima proveniente de resíduos
têxteis e do aproveitamento de retalhos de tecidos); e mãos à arte (desenvolvimento de trabalhos manuais de baixa complexidade para aprendizagem, com reutilização de materiais).
Período de realização: de março a junho e de agosto a novembro.
Espaços de realização: salas de oficinas e de treinamentos e espaço externo (horta) da unidade.
Parcerias externas: Agência de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás (Emater), Secretaria Municipal de Saúde – Distrito Norte, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás / Pró Reitoria de Extensão), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Universidade Federal
de Goiás (UFG, Departamento de Design de Modas), Faculdade Cambury, Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), e voluntários cadastrados no Programa.

Modalidade: Desenvolvimento de Capacidades – Realização: Orientação
Conteúdo: dinâmica contínua com a construção de diálogo e de troca de informações para
construção de conhecimentos. Esta ação acontecerá nas dependências das entidades sociais,
com vistas à constatação da situação de vulnerabilidade do público atendido e riscos à saúde
alimentar e, a partir daí, estabelecer uma comunicação com os envolvidos sobre os acordos e
compromissos de parceria para a orientação sobre a qualidade higiênico-sanitária e conformidade do armazenamento e produção dos alimentos de acordo com a Resolução-RDC ANVISA
nº 216/04, e monitoramento e avaliação quanto à aplicabilidade e os resultados esperados a
partir da participação no conjunto das ações educativas desenvolvidas.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: espaços diversos das entidades sociais atendidas pelo Programa.

Modalidade: Desenvolvimento de Capacidades – Realização: Palestra
Conteúdo: com a abordagem de “conceitos macro” relacionados à liderança, comunicação,
empreendedorismo e gestão, criatividade e resolução de problemas; e em segurança alimentar
e nutricional focando nos conceitos do direito humano à alimentação adequada.
Período de realização: meses de março, maio, agosto e setembro.
Espaços de realização: salas de treinamento da unidade.
Parcerias externas: Agência de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás (Emater), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), e voluntários cadastrados no Programa.

Modalidade: Redes – Realização: Distribuição de gêneros alimentícios
Conteúdo: visitas de fidelização, captação de novos parceiros doadores e distribuição de gêneros alimentícios, considerando o número de pessoas e o perfil do público atendido pelas entidades sociais.
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Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: empresas parceiras doadoras e banco de alimentos do Mesa Brasil.
Parcerias externas: empresas parceiras doadoras.

Modalidade: Redes – Realização: Distribuição de produtos diversos
Conteúdo: visitas de fidelização, captação de novos parceiros doadores e distribuição de suprimentos de acordo com o perfil do público atendido pelas entidades sociais e o número de pessoas.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: empresas parceiras doadoras e banco de alimentos do Mesa Brasil.
Público-alvo: entidades sociais receptoras.
Parcerias externas: empresas parceiras doadoras.

TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
Objetivo: realizar ações de formação, desenvolvimento e intercâmbio de grupos de diferentes
segmentos, destinadas a promover a participação social e o exercício da cidadania em defesa
dos direitos sociais.
Unidades executivas que desenvolverão a atividade: Sesc Centro, Sesc Faiçalville, Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara e Sesc Jataí.
Realizações quer serão desenvolvidas no Sesc Goiás: Oficina, Palestra, Reunião e Visita Institucional.

Projeto: Vida Plena – Grupo social com idosos
Objetivo: promover a participação social e o exercício da cidadania em defesa dos direitos da
pessoa idosa.
Justificativa: a experiência grupal é uma realidade especial, crucial, primordial e constituinte
a qualquer indivíduo. O sentido de “pertencer a um grupo”, para a pessoa idosa, significa a
construção ou reconstrução de identidade a partir do reconhecimento interpessoal e do sentimento de pertencimento, significa aceitação, troca de saberes, de experiências e afetividades
e muito mais para se viver melhor. Partindo dessa evidência, entende-se que a atividade Trabalho Social com Grupos, por meio da formação do grupo social com idosos, é uma ferramenta poderosa para proporcionar condições de conhecimento e vivências que favoreçam uma
velhice de forma bem sucedida. Portanto, o Regional dará continuidade ao trabalho social
com clientes que chegaram nessa fase da vida com realizações que estimulem e fortaleçam a
autonomia e a independência, nas dimensões social, físico-funcional e nas escolhas saudáveis
acrescentando qualidade à saúde integral do idoso.
Metodologia: por meio da entrevista social e individual, os assistentes sociais farão o levantamento de dados sociodemográficos, econômicos e dos vínculos sociais e familiares dos participantes, a fim de fomentar a execução programática participativa e as intervenções profissionais.
Para 2018, o eixo norteador para o desenvolvimento da programação será o Protagonismo do
Idoso nas diversas instâncias (grupo, família e comunidade) para favorecer a reflexão-ação sobre os direitos sociais e a aplicabilidade na vida cotidiana. Quanto a essa prática, o exercício
de cidadania buscará, ainda mais, a participação dos integrantes entre pares, no grupo; e, com
intuito de facilitar e tonificar o processo de decisão e atuação, serão promovidas atividades
especiais, contando com as outras gerações do núcleo familiar.
Atividade principal: Trabalho Social com Grupos.
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Unidades executivas que desenvolverão o projeto: Sesc Centro, Sesc Faiçalville, Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara e Sesc Jataí.
Público-alvo: idosos integrantes dos grupos sociais.
Parcerias externas: Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Conselho Estadual do Idoso de
Goiás e Conselho Municipal do Idoso de Goiânia.

Realização: Oficina
Conteúdos: abordará temas inerentes às questões do Cidadão voluntário com o intuito de sensibilizar e motivar à prática voluntária junto às instituições e comunidades locais; Vidas protagonistas, com a finalidade de desenvolver ações protagonistas de defesa de direitos e deveres
da pessoa idosa; Mente ativa, a fim de contribuir para a melhoria do desempenho da memória,
enquanto uma condição importante para o exercício da cidadania com autonomia e independência na vida cotidiana.
Período de realização: nos meses de março, abril, agosto, outubro e novembro.
Espaços de realização: salas de convivência e salas multiuso das unidades.
Parcerias externas: Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Associação de Combate ao
Câncer de Goiânia; Universidade Aberta à Terceira Idade da PUC/GO.

Realização: Palestra
Conteúdo: as palestras serão realizadas com o intuito de ampliar os conhecimentos sobre os
eixos: “Protagonismo do Idoso”, em que se fundamenta o trabalho social para a formação e
desenvolvimento dos integrantes, enquanto sujeitos sociais e de direitos e “Saúde Integral
do Idoso”, no qual se respalda o processo de trabalho interdisciplinar para o envelhecimento
saudável.
Período de realização: de fevereiro a dezembro, à exceção do mês de julho.
Espaços de realização: salas de convivência e salas multiuso das unidades.

Realização: Reunião
Conteúdos: dialógicas e problematizadoras, as reuniões favorecerão a autoescuta, a expressão de ideias, opiniões e conhecimentos dos participantes. As mesmas serão classificadas em
reunião social, com o desenvolvimento de atividades dinamizadoras podendo utilizar técnicas
de grupos, de jogos e brincadeiras adaptáveis, de festejos com referenciais socioculturais e
trabalhos manuais/ocupacionais; reunião reflexiva, com vistas à reflexão-debate sobre o tema
protagonismo do idoso e as questões de seu cotidiano; reunião instrumental, para o planejamento participativo, avaliação da programação desenvolvida, levantamento das necessidades
e expectativas, tanto institucional quanto dos integrantes dos grupos; e reunião de estudos,
em torno do eixo condutor do trabalho social com o idoso.
Período de realização: de janeiro a dezembro.
Espaços de realização: salas de convivência e salas multiuso das unidades.

Realização: Visita institucional
Conteúdos: pretende-se que todos vivenciem e experimentem da visita institucional. Esta ação
permitirá que o idoso empodere-se e adote a prática do voluntariado, multiplicando as atividades apreendidas no gupo. Espera-se que esta experiência redunde em ações de voluntariado
pelos participantes e que o voluntariado seja percebido como um “objeto de desejo”, um
hábito adquirido e prazeroso, a partir dessa experiência no Sesc.
Período de realização: nos meses de março, abril, maio, junho, setembro, outubro e dezembro.
Cenários de atuação: entidades sociais cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc (creches,
orfanatos, instituições de longa permanência, entre outras).
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METAS
Mensuradores da
produção social
Resultado das programações, as previsões de metas para o
exercício de 2018, de habilitações e das variáveis específicas
das realizações que compõem as diversas atividades, foram
elaboradas pelas equipes técnicas das unidades executivas,
observando os referenciais normativos com os respectivos
conceitos das atividades, modalidades e realizações, seguidas
das definições e critérios das variáveis estatísticas da produção de toda a estrutura programática.
Tem-se, a seguir, as tabelas detalhadas com as metas previstas por realização de cada Modalidade/Atividade das unidades executivas. Compõem ainda este conjunto de metas, as
previsões de habilitações por tipo (novas e revalidadas), por
categoria de cliente e unidades executivas.

HABILITAÇÕES

14

São clientes do Sesc o trabalhador, empregado no comércio de bens, serviços e turismo, e os
seus dependentes. Ampliando o espaço de habilitação já existente em todas as unidades executivas da capital e do interior, o Sesc Goiás se aproxima ainda mais do empresariado do comércio de bens, serviços e turismo, por meio do projeto Sesc nas Empresas, com a divulgação
de atividades e serviços desenvolvidos pela instituição, mantendo-o informado sobre o retorno
positivo de suas contribuições destinadas a esta entidade, em benefício de seus funcionários,
bem como sobre a habilitação dos funcionários e prestação direta de serviços in loco.
A tabela 1 – Previsões de Matrículas – evidencia as metas dos seguintes indicadores estratégicos: 1) Matrículas novas; 2) Matrículas novas realizadas no exercício anterior (neste caso, uma
projeção de alcance do exercício de 2017), a serem revalidadas no exercício imediatamente
seguinte ao seu 1º cadastro, ou seja, em 2018; 3) Matrículas revalidadas em 2017 (projeção de
alcance) e revalidadas novamente em 2018 (extraindo-se deste total as matrículas novas revalidadas no exercício imediatamente seguinte ao do 1º cadastro).
Tabela 1 – Previsões de Matrículas – Indicadores estratégicos
Indicadores

Metas

1)

Matrículas novas

73.000

2)

Revalidação de Matrículas novas realizadas em 2017 (projeção)

36%

3)

Revalidação de Matrículas revalidadas em 2017 (projeção)

87%

Fonte: UU.EE. / ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas 2018.

As metas previstas de matrículas novas para 2018 apresentam um crescimento de 4,3 pontos
percentuais em relação às previsões de 2017. Em se tratando do total geral das metas previstas
de matrículas revalidadas para 2018, este apresenta um crescimento de apenas 1,3%.

Tabela 2 – Previsões de Habilitações Novas por Tipo e Categoria
Unidades executivas
Sesc Universitári o

Habilitações Novas
Com
2.860

Dep
5.640

Total
8.500

Usu

Total Geral
40

8.540

Sesc Campinas

4.810

4.990

9.800

48

9.848

Sesc Centro

5.630

5.370

11.000

120

11.120

Sesc Faiçalville

5.100

7.450

12.550

120

12.670

Sesc Cidadania

125

225

350

70

420

Sesc Educação Continuada

190

160

350

80

430

Sesc Anápolis

3.780

5.520

9.300

75

9.375

Sesc Caldas Novas

2.370

3.630

6.000

70

6.070

Sesc Itumbiara

3.700

2.960

6.660

80

6.740

145

255

400

4

404

4.040

4.050

8.090

50

8.140

32.750

40.250

73.000

757

73.757

Sesc Pirenópolis
Sesc Jataí
Total

Fonte: UU.EE. / ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas 2018.

14 Não está incluído nestas previsões todo o universo de pessoas que serão beneficiadas pelo Regional, uma vez que muitos dos serviços desenvolvidos
não exigem a habilitação como pré-condição. Há, também, uma ampla coletividade que será beneficiada com os serviços culturais e de lazer sem, contudo,
necessitar de vínculo formal com a instituição.
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Tabela 3 – Previsões de Habilitações Revalidadas por Tipo e Categoria
Unidades executivas

Habilitações Revalidadas
Com

Dep

Total

Usu

Total Geral

Sesc Universitári o

10.620

14.500

25.120

40

Sesc Campinas

15.095

15.750

30.845

152

30.997

Sesc Centro

20.400

23.050

43.450

195

43.645

Sesc Faiçalville

20.800

24.610

45.410

250

45.660

Sesc Cidadania

885

1.925

2.810

230

3.040

Sesc Educação Continuada

595

635

1.230

100

1.330

14.330

18.155

32.485

75

32.560

Sesc Caldas Novas

8.390

10.180

18.570

70

18.640

Sesc Itumbiara

6.220

4.750

10.970

130

11.100

Sesc Anápolis

260

520

780

6

786

4.660

4.670

9.330

50

9.380

102.255

118.745

221.000

1.298

222.298

Sesc Pirenópolis
Sesc Jataí
Total

25.160

Fonte: UU.EE. / ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas 2018.

Tabela 4 – Previsões de Habilitações Novas e Revalidadas por Tipo e Categoria
Unidades executivas
Sesc Universitári o

Habilitações – Total Geral
Com
13.480

Dep
20.140

Total
33.620

Usu

Total Geral
80

33.700

Sesc Campinas

19.905

20.740

40.645

200

40.845

Sesc Centro

26.030

28.420

54.450

315

54.765

Sesc Faiçalville

25.900

32.060

57.960

370

58.330

Sesc Cidadania

1.010

2.150

3.160

300

3.460

785

795

1.580

180

1.760

Sesc Anápolis

18.110

23.675

41.785

150

41.935

Sesc Caldas Novas

10.760

13.810

24.570

140

24.710

9.920

7.710

17.630

210

17.840

405

775

1.180

10

1.190

8.700

8.720

17.420

100

17.520

135.005

158.995

294.000

2.055

296.055

Sesc Educação Continuada

Sesc Itumbiara
Sesc Pirenópolis
Sesc Jataí
Total

Fonte: UU.EE. / ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas 2018.
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Produção Social
A partir das infraestruturas e do vocacionamento das unidades executivas, o Regional elegeu,
dentre as atividades finalísticas (e o conjunto de suas realizações) do Referencial Programático, quais seriam desenvolvidas em 2018. Desse modo, não consta da programação nenhum
projeto ou evento relativo às atividades: Educação de Jovens e Adultos, Cursos de Valorização
Social, Educação em Ciências e Humanidades, Artes Visuais, Desenvolvimento Comunitário e
Assistência Especializada. Neste mesmo caminho, as atividades com propostas programáticas
constantes deste documento não foram planejadas na integralidade de suas modalidades e
respectivas realizações.
Para a definição das metas previstas em cada um dos campos das respectivas variáveis, das
inúmeras “realizações” das atividades eleitas foram considerados os seguintes aspectos: vocacionamento, infraestrutura e capacidade instalada das unidades executivas (recursos físicos e
materiais, quadro de pessoal, dias e horários de funcionamento, fluxo de clientes, localização
geográfica, entre outros), dotações orçamentárias, parcerias e também, objetivados nestes aspectos, a utilização de indicadores (estratégicos, de desempenho e operacionais) e de critérios
e parâmetros elaborados pelo Regional, para cada realização/modalidade/atividade, à luz das
normas e critérios nacionais.
Para favorecer um acompanhamento mais efetivo nos aspectos qualitativo e quantitativo da
execução das programações previstas, foram incluídas em algumas realizações outras variáveis
(clientes por categoria e dias), além daquelas oficiais evidenciadas no Referencial Programático. Da mesma forma que algumas variáveis de algumas realizações/modalidades/atividades
não constam da previsão de metas por se tratarem de variáveis novas e ainda sem nenhuma
referência/histórico, ou mesmo pela impossibilidade (deficiência de instrumentos) do Regional
de coletar os dados com a consistência e coerência que as mesmas requerem.
Os quadros a seguir estão estruturados por atividade/modalidade/realização e por unidade executiva.

110
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58

Jardim II

95

Jardim II

165
252
249
666

Maternal II

Jardim I

Jardim II

Total

96

Jardim II
222

96

Jardim I

Total

30

Maternal II

270

95

Jardim I

Total

80

Maternal II

174

61

Jardim I

Total

55

Benef.

17

8

6

683

257

258

168

222

3

96

96

-

-

30

280

10
-

100

100

80

181

61

62

58

Total

5

5

-

7

3

1

3

Usu

Clientes – Inscrições

Maternal II

Tipo

34

12

12

10

10

4

4

2

12

4

4

4

12

4

4

4

Turmas

Realização: Pré-Escola (período parcial)

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total geral das unidades
executivas

Sesc Anápolis

Sesc Faiçalville

Sesc Universitário

Unidades executivas

Educação Infantil

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Dias
Letivos

27.200

9.600

9.600

8.000

8.000

3.200

3.200

1.600

9.600

3.200

3.200

3.200

9.600

3.200

3.200

3.200

Horas

485.018

182.680

182.542

119.796

155.367

67.229

67.018

21.120

199.728

71.568

70.920

57.240

129.923

43.883

44.604

41.436

Frequência

112

153

142

4º Ano

5º Ano

802

160

167

2º Ano

3º Ano

180

-

98

38

27

20

13

Usu

900

180

180

180

180

180

Total

Clientes – Inscrições

Benef.

1º Ano

Tipo

158

121

126

8º Ano

9º Ano

560

155

7º Ano

Benef.

6º Ano

Tipo

110

24

29

32

25

Usu

-

-

4

3

7

8º Ano

9º Ano

18

4

7º Ano

5

1

1

1

2

Usu

-

8

-

-

-

Benef.

23

4

5

6

Total

-

-

-

-

-

Usu

Total

-

-

-

-

-

Transferências / Evasões

Realização: Progressão Parcial

Benef.

-

-

Clientes – Inscrições

6º Ano

Tipo

-

670

-

-

-

Total

-

-

-

-

Usu

-

Benef.

Transferências / Evasões

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

Sesc Cidadania

Unidade executiva

-

-

-

-

-

-

Total

150

150

190

180

Total

Clientes – Inscrições

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

Sesc Cidadania

Unidade executiva

-

-

-

-

-

-

Usu

Realização: Anos Finais (Período parcial)

Benef.

Transferências / Evasões

Realização: Anos Iniciais (Período parcial)

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

Sesc Cidadania

Unidade executiva

Ensino Fundamental

4

1

1

1

1

Turmas

22

5

5

6

6

Turmas

34

6

6

6

8

8

Turmas

6

6

6

6

Dias
Letivos

197

197

197

197

197

Dias
Letivos

197

197

197

197

197

197

Dias
Letivos

26.070

5.925

5.925

7.110

7.110

Horas /
aula

33.490

5.910

5.910

5.910

7.880

7.880

Horas /
aula

741.317

166.062

166.062

210.126

199.067

Frequência

842.175

168.435

168.435

168.435

168.435

168.435

Frequência
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96

3ª Série

327

116

115

Benef.

83

24

24

35

Usu

410

120

140

150

Total

Clientes – Inscrições

2ª Série

1ª Série

Tipo

-

3ª Série

13

7

6

Benef.

3

-

2

1

Usu

16

-

9

7

Total

Clientes – Inscrições

2ª Série

1ª Série

Tipo

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

Sesc Cidadania

Unidade executiva

6

2

2

2

Usu

-

-

-

-

Benef.

-

-

-

-

Usu

Total

-

-

-

-

2

-

1

1

-

6

6

210

210

210

210

Dias
Letivos

Dias
Letivos

12

21

Turmas

3

4

5

Turmas

7

7

7

Total

Transferências / Evasões

Realização: Progressão Parcial

15

5

5

5

Benef.

Transferências / Evasões

Realização: Anos letivos (período parcial)

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

Sesc Cidadania

Unidade executiva

Ensino Médio

18.358

5.127

6.036

7.195

Horas /
aula

569.663

185.524

190.955

193.184

Frequência

114
946

2.849

Total

21

64

Alemão

57

45

823

178

150

2.457

120

59

325

61

154
171

826

407

10

27

21

Francês

Espanhol

Inglês

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total geral das unidades executivas

Total da unidade

Inglês
Inglês

Sesc Itumbiara – 1º Semestre

2.524

1.243

30

Alemão
Total

88

Francês

74

1.051

Espanhol

419

1.281

Total
Inglês

349

11

34

Alemão

30

24

354

Usu

90

76

1.081

Benef.

259

6

85
3.795

18

15

195
235

220

22

11

11

237

116

3

9

7

97

121

3

9

8

101

Benf.

3.280

445

230

215

3.350

1.650

40

115

95

1.400

1.700

45

120

100

1.435

Total

Clientes – Inscrições

105

2

6

4

93

12

6

6

93

47

1

3

2

41

46

1

3

2

40

Usu

Evasões

364

8

24

19

313

34

17

17

330

163

4

12

9

138

167

4

12

10

141

Total

Realização: Curso

Modalidade: Complementação Curricular

Francês

Espanhol

Inglês

Tipo

Sesc Itumbiara – 2º Semestre

Total da unidade

Sesc Educação Continuada – 2º Semestre

Sesc Educação Continuada – 1º Semestre

Unidades executivas

Educação Complementar

293

8

20

18

247

31

17

14

262

129

4

10

9

106

133

4

10

9

110

Turmas

67

68

64

95

95

95

70

105

105

105

Dias
Letivos

18.321

536

1.702

1.146

14.937

1.805

973

832

16.516

7.768

256

804

549

6.159

8.748

280

898

597

6.973

Horas/ aula

205.910

5.010

17.283

10.885

172.732

23.471

12.105

11.366

182.439

86.118

2.254

8.009

5.130

70.725

96.321

2.756

9.274

5.755

78.536

Frequência
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Oficina

Sesc Educação Continuada

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

Realização

Unidade executiva

94

94

Benef.
26
26

Usu

120

120

Total

Clientes – Inscrições

Modalidade: Complementação Curricular
Nº

8

8
80

80

Horas

1.080

1.080

Frequência

116

Sesc Itumbiara

1.142

5

-

2

41

-

3

2

6

23

Usu

1.183

90

250

105

40

211

75

310

102

Total

500

24.139

551.290

121.250

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

716

15.400

-

Sesc Pirenópolis

7.540

-

480

Sesc Jataí

15.500

-

7.900

9.668

1.000

Sesc Itumbiara

20.000
155.600

570
1.670

-

38.837

1.635

Eventos

Sesc Caldas Novas

Sesc Anápolis

12.000

185.300

-

Sesc Cidadania

Sesc Educação Continuada

51.000
80.000

-

-

8.950

Lanchonete

Número de Lanches (Por tipo)

696.679

16.116

7.540

15.980

163.500

68.505

13.000

185.800

131.602

51.570

1.635

41.431

Total

1.627

259

924

49.932

Sesc Centro

Sesc Faiçalville

-

32.481

Educação Infantil

Sesc Campinas

Sesc Universitário

Unidades executivas

Realização: Lanche

90

300

215

160

129

175

360

198

Tratamento

44

7

10

7

138

15

35

3

Reexame

46

243

95

33

73

60

275

99

Exame

Presenças nas consultas

Realização: Clínica ambulatorial

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

90

247

Sesc Anápolis

Sesc Jataí

34

103

Sesc Cidadania

188

Sesc Faiçalville

70

310

Sesc Campinas

Sesc Centro

100

Benef.

Clientes – Inscrições

Sesc Universitário

Unidades executivas

Nutrição

2.810

180

550

320

200

340

250

670

300

Total

128

-

-

10

-

21

24

65

8

Benef.
Usu

5

-

-

-

-

4

1

-

-

Evasões
8

133

-

-

10

-

25

25

65

Total
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-

Sesc Faiçalville

Sesc Anápolis

206.745

-

16.958

-

-

-

-

-

-

36.482

-

2.990

-

33.492

Usu

-

-

-

-

-

243.227

-

19.948

-

223.279

Total

-

365

-

365

-

-

-

-

-

Qde.
Dias

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

Sesc Jataí

Sesc Pirenópolis

Sesc Itumbiara

189.787

-

Sesc Centro

Sesc Caldas Novas

-

-

Sesc Campinas

-

Benef.

Sesc Universitário

Unidades executivas

Desjejuns

157
34.703

755.138

198

-

32.628

-

1.700

-

-

20

Usu

2.413

1.124

-

215.241

55.000

32.300

272.400

173.880

2.780

Benef.

789.841

2.570

1.322

-

247.869

55.000

34.000

272.400

173.880

2.800

Total

365

365

-

365

248

361

248

302

118

Qde.
Dias

Realização: Refeições
Almoços

202.209

190

14.278

2.890

179.801

1.000

2.850

-

-

1.200

Benef.

-

-

-

34.518

10

2.520

110

31.728

-

150

Usu

236.727

200

16.798

3.000

211.529

1.000

3.000

-

-

1.200

Total

Jantares

2

365

300

365

15

10

-

-

4

Qde.
Dias

1.164.092

2.603

32.360

2.890

584.829

56.000

35.150

272.400

173.880

3.980

Benef.

105.703

167

5.708

110

97.848

-

1.850

-

-

20

Usu

1.269.795

2.770

38.068

3.000

682.677

56.000

37.000

272.400

173.880

4.000

Total

Total – Refeições

365

365

300

365

248

361

248

302

118

Qde.
Dias

118

10.591

-

-

-

-

-

3.101

1.828

1.273

Usu

13.692

1.864

1.295

1.253

1.456

1.162

3.858

2.804

Total

10.058

36

22

1.187

1.388

1.104

3.659

2.662

Benef.

1.413

Sesc Jataí

1.828
3.097

11.694

-

-

-

-

-

1.840

880

960

Usu

13.534

880

960

1.413

1.827

1.188

3.999

3.267

Total

5.583

-

-

663

771

617

2.046

1.486

Reexame

12.362

880

960

1.252

1.457

1.158

3.854

2.801

Participantes

1.573

88

96

198

261

132

435

363

BoasVindas

1.763

-

-

56

262

351

772

322

Urgência

92.935

8.108

8.098

10.492

12.410

8.629

24.862

20.336

Total

999

-

-

118

138

109

369

265

Benef.

-

-

-

-

-

-

-

-

A.T.F.

-

-

-

-

-

-

-

-

T.R.A.

-

-

-

-

-

-

-

-

12.362

880

960

1.252

1.457

1.158

3.854

2.801

Lev.
Nec.

-

-

-

-

-

155

91

64

Usu

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros

Procedimentos realizados nas sessões

77.480

6.244

6.803

9.183

10.692

7.116

20.232

17.210

Tratamento

Deplacagem

-

-

-

-

-

-

-

-

Reavaliação

Evasões

8.051

32

22

950

1.108

881

2.929

2.129

Benef.

13.935

968

1.056

1.450

1.718

1.290

4.289

3.164

Total

1.154

91

64

118

138

109

369

265

Total

-

-

-

-

-

2.477

1.462

1.015

Usu

Nota: No Regional, as sessões clínicas são planejadas em duas sessões consecutivas para o mesmo grupo de clientes, assim o número de eventos de boas-vindas está relacionado apenas para a 1ª sessão.

10.528

1.494

1.037

950

1.108

881

2.929

2.129

Total

Tratamentos concluídos

Legenda: A.T.F. = Aplicação tópica de flúor; T.R.A. = Tratamento restaurador atraumático; Lev. Nec. = Levantamento de necessidades.

3.146

176

192

396

522

264

870

726

8.109

1.864

1.295

590

685

545

1.812

1.318

Exame

Presenças nas consultas

Realização: Clínica ambulatorial

Realização: Sessão clínica

13.155

1.864

1.291

1.187

1.388

1.104

3.659

2.662

Total

Nº de
Sessões

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

-

1.827

Sesc Itumbiara

OdontoSesc II

1.188

Sesc Anápolis

-

3.999

Sesc Centro

OdontoSesc I

3.267

Benef.

Clientes – Inscrições

Sesc Campinas

Unidades executivas

-

-

-

-

-

1.269

Usu.

Clientes – Tratamentos
iniciados

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

36

Sesc Jataí

OdontoSesc II

1.253

Sesc Itumbiara

22

1.456

Sesc Anápolis

OdontoSesc I

3.858

1.162

Sesc Centro

2.804

Benef.

Clientes – Inscrições

Sesc Campinas

Unidades
executivas

Saúde Bucal
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119

32

-

-

-

-

Sesc Itumbiara

OdontoSesc I

OdontoSesc II

Sesc Saúde Mulher

Sesc Saúde Visão

30

20

8

6

2

346

-

280

Usu

12

-

68

Sesc Saúde Visão

-

-

80

-

-

-

-

-

-

20

60

Total

30

20

40

30

15

4

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

33

-

-

-

-

-

-

5

28

-

415

Horas

-

-

-

-

-

-

-

Benef.

-

280

Nº

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

-

-

Sesc Saúde Mulher

-

-

-

OdontoSesc I

OdontoSesc II

-

-

Sesc Jataí

-

4

8

-

-

Usu

Sesc Itumbiara

16

Sesc Centro

-

52

Benef.

Clientes – Inscrições

Sesc Campinas

Sesc Universitário

Unidades executivas

Realização: Oficina

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

69

24

Sesc Centro

Total

13

Benef.

Total

Realização: Curso

Clientes - Inscrições

Sesc Campinas

Unidades executivas

Educação em Saúde

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

594

-

-

-

-

-

-

90

504

-

Frequência

Usu

Evasões

-

-

-

-

-

-

-

-

10.764

4.200

-

-

-

312

266

1.950

1.376

2.660

Benef.

9.718

-

4.180

1.740

2.276

208

180

60

154

920

Usu

5.414

-

4.172

216

144

396

324

162

Frequência

20.482

4.200

4.180

1.740

2.276

520

446

2.010

1.530

3.580

Total

87

63

12

15

67

50

70

1.125

544

217

Nº

Realização: Palestra

396

-

288

24

16

32

24

12

Horas /
Aula

Clientes – Inscrições

29

-

18

3

2

3

2

1

Turmas

-

-

-

-

2

-

81

55

12

15

67

50

67

590

136

107

Dias

72

70

Nº

-

-

-

-

2

-

20.482

4.200

4.180

1.740

2.276

520

446

2.010

1.530

390

70

-

-

-

-

320

-

Participantes

3.580

Público

72

70

Dias

Realização: Orientação

120

893

485

100

40

68

144

48

19

66

Usu

1.378

100

40

210

495

180

128

225

Total

7

9
7

9

100
1.378

79

79

40

210

495

180

128

225

Participantes

4

4

10

33

12

Dias

4

4

10

33

12

Nº

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

-

Sesc Saúde Mulher

142

Sesc Jataí

-

351

Sesc Itumbiara

OdontoSesc I

109

132

Sesc Campinas

Sesc Centro

159

Benef.

Clientes – Inscrições

Sesc Universitário

Unidades executivas

Realização: Roda de conversa

-

206

-

-

-

-

96

110

Benef.
-

419

-

300

-

-

24

95

Usu
-

625

-

300

-

-

120

205

Total

Clientes – Inscrições

-

-

6

7

-

28

-

15

Nº

-

10

-

-

6

7

-

23

Dias

Realização: Videodebate

-

625

-

300

-

-

120

205

Público
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121

44

Sesc Saúde Visão

5.371

5.280

91

Benef.

6.272

-

6.272

Usu

95.011

9.922

-

31

1.446

7.905

-

540

Usu

104.933

4.242

2.648

14.465

71.854

1.200

10.524

Total

-

-

-

-

-

3.309

3.309

Exame

-

-

-

101.518

827

2.648

14.465

71.854

1.200

10.524

Reexame

-

-

-

-

-

-

-

Tratamento

190

-

190

Dias
Úteis

104.827

4.136

2.648

14.465

71.854

1.200

10.524

Total

10.459

4.224

6.235

Total

Presenças nas Consultas

Realização: Clínica Ambulatorial

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

4.242

13.019

Sesc Anápolis

Sesc Saúde Visão

63.949

Sesc Faiçalville

2.617

1.200

Sesc Campinas

Sesc Jataí

9.984

Benef.

Clientes – Inscrições

Sesc Universitário

Unidades executivas

10.459

4.224

6.235

Urgência

Presenças nas consultas
Atenção
Básica

Modalidade: Atenção Médica

11.643

5.280

6.363

Total

Clientes – Inscrições

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

199

Dias
úteis

Realização: Clínica Ambulatorial

Modalidade: Atenção de Enfermagem

Sesc Saúde Mulher

Unidades executivas

Cuidado Terapêutico

5.593

-

5.593

Pessoas
Assistidas

84

-

84

Benef.

5.509

-

5.509

Usu

Mamografias

Realização: Exame por Imagem

Modalidade: Atenção Médica

5.593

-

5.593

Total

122

1

Sesc Jataí
1.800

200

400

1.200

Público

-

-

1

Sesc Anápolis

Sesc Jataí

Total

-

44

10

24

20

-

-

10

Usu

-

20

40

60

3

54

2

1

Nº

302

16

86

216

-

8

8

120

-

80

40

Participantes

Frequência

4

120

Horas

-

2

2

-

80

40

Total

-

24

30

Total

Clientes – Inscrições
Benef.

Usu

Realização: Oficina

60

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

1

Nº

Sesc Centro

Unidades executivas

Realização: Intervenção Urbana

60

Benef.

Nº

Realização: Debate
Clientes – Inscrições

Modalidade: Circo

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

18

3

Sesc Anápolis

Total

14

Nº

Realização:
Apresentação

Sesc Centro

Unidades executivas

Artes Cênicas
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123

3.330

1

33

Sesc Jataí

440

40

Usu

60
60

20

-

20

-

Total

Nº

4
61

14
715

48

159

176

332

Total

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

10
33

44

145

Sesc Anápolis

Usu

654

143

Sesc Jataí

322

Sesc Cidadania

Benef.

Clientes – Inscrições

Sesc Centro

Unidades executivas

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

-

40

Benef.
-

80

60

56

8

14

9

25

Benef.

60

2

Usu

5

-

-

5

-

Evasões

-

-

-

61

8

14

14

25

Total

Realização: Curso

60

-

140

-

-

80

60

29

19

-

-

10

Benef.
Usu

41

1

-

30

10

70

20

15

-

15

46

4

15

10

17

Turmas

Usu

3.185

296

944

1.087

858

Horas /
aula

15

-

15

Total

1

-

1

Dias

34.585

2.948

6.701

13.270

11.666

Frequência

Nº

1

-

1

-

30

20

Total

Clientes – Inscrições

Público

15

-

15

Nº

5

1

-

2

2

Realização: Oficina

Realização: Desenvolvimento de Experimentações

5

-

-

2

3

Participantes

Clientes – Inscrições
Benef.

140

-

-

80

60

Total

2

Público

-

20

60

-

Usu

-

Realização: Palestra

Clientes – Inscrições

Sesc Itumbiara

Sesc Centro

Unidades executivas

60

Benef.

Nº

Realização: Debate
Clientes – Inscrições

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

200

4

Sesc Itumbiara

600

5

Sesc Anápolis

2.090

Público

23

Nº

Sesc Centro

Unidades executivas

Realização: Apresentação

Modalidade: Dança

6

30

8

-

16

Horas

414

144

-

216

54

Frequência

124
17.900

800

440

9.000

1.500

6.160

Público

12
40

63

370

Sesc Anápolis

70
198

5

78

50

Total

118

78

35

Usu

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

65

80

Sesc Jataí

-

Sesc Anápolis

Total

15

Benef.

Clientes – Inscrições

Sesc Centro

Unidades executivas

Realização: Oficina

4

5

2

11

Nº

410

75

110

132

80

28

-

-

-

-

2.174

1.152

410

612

27

7

-

20

15

-

-

-

13

Nº

Total

Frequência

Usu

Evasões

24

Horas

27

7

-

20

Benef.

Realização: Curso

360

170

190

-

-

-

-

40
320

-

-

-

40
130

Total

-

225

Total

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

18

10

92

215

Usu

Clientes – Inscrições

Benef.

Sesc Cidadania

Sesc Centro

Unidades executivas

190

Usu
2

Modalidade: Teatro
Realização: Debate
Clientes – Inscrições
Benef.

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

126

4

Total

4

35

Sesc Caldas Novas

Sesc Jataí

13

Sesc Itumbiara

70

Sesc Anápolis

Nº

Sesc Centro

Unidades executivas

Realização: Apresentação

24

6

6

12

Turmas

1.301

356

453

492

Horas /
aula

360

-

-

-

320

40

Participantes

-

-

-

Usu

16.475

3.137

6.338

7.000

Frequência

40

-

40

Benef.

20

-

20

-

-

-

-

-

60

-

60

Total

Clientes – Inscrições
Nº

Realização: Palestra

2

-

2

-

-

-

-

60

-

-

-

60

Público
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125

9

131

60

30

535

Sesc Itumbiara

Sesc Jataí

20

17

666

30

80

113

143

300

Total

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

96

Sesc Anápolis

34

109

60

Sesc Cidadania

Usu

240

Benef.

Clientes – Inscrições

Sesc Centro

Unidades executivas

93

10

20

22

15

26

Benef.

20

34.320

20

-

-

-

34

-

20

-

14

Usu

Evasões

127

10

40

22

29

26

-

-

2

-

-

-

2

-

-

76

5

10

15

14

32

Turmas

40

-

-

-

40

Total

Total

Realização: Curso

-

-

-

-

-

-

20

-

-

Usu

20

Benef.

Nº

-

-

6.120

378

810

1.009

2.215

1.708

34.570

1.689

3.677

4.516

15.039

9.649

-

-

-

-

40

-

40

Usu

80

80

-

-

-

-

Benef.

120

-

120

-

-

-

-

Total

Nº

4

-

4

-

-

-

-

Realização: Palestra
Clientes – Inscrições

Frequência

288

-

-

-

288

-

-

Frequência

Horas /
aula

16

-

-

-

16

Horas

Realização: Oficina
Clientes – Inscrições

1.000

680

12.500

12.900

3.400

3.840

Participantes

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

152

8

Sesc Jataí

Total

8

51

Sesc Itumbiara

Sesc Caldas Novas

33

Sesc Anápolis

9

5

Sesc Cidadania

Nº
47

Nº

Realização: Apresentação

Sesc Centro

Unidades executivas

Realização: Intervenção Urbana

Música

-

-

-

-

120

-

120

Público

126

10

Sesc Jataí

Usu

15

5

5

5

45

15

15

15

Total

24

Sesc Jataí

14.810

300

2.340

12.170

Público

3

1

1

1

1.115

45

800

270

Benef.

50
1.950

835

1.050

850

Total

5

250

580

Usu

70

5

35

30

Nº

1.950

50

1.050

850

Participantes

810

270

270

270

Frequência

Realização: Debate

60

20

20

20

Horas

Clientes – Inscrições

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

291

67

Sesc Itumbiara

Total Geral

200

Nº

Realização: Exibição

Sesc Anápolis

Unidades executivas

Audiovisual

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

30

10

Sesc Itumbiara

Total Geral

10

Benef.

Nº

Realização: Oficina

Clientes – Inscrições

Sesc Anápolis

Unidades executivas

Literatura

Benef.

-

-

-

-

Usu

80

-

-

80

80

-

-

80

Total

Clientes – Inscrições

Nº

4

-

-

4

Realização: Oficina

32

-

-

32

Horas

576

-

-

576

Frequência
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127

340

2.300

-

BiblioSesc III

30

30

15

25

16

20

80

216

Usu

240

30

30

15

25

40

20

80

Total

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

24

-

BiblioSesc II

Total

-

-

Sesc Itumbiara

Sesc Anápolis

BiblioSesc I

-

24

Sesc Campinas

-

Benef.

Sesc Universitário

Unidades executivas

Realização: Oficina

Clientes – Inscrições
Nº
4

15

2

2

1

1

4

1

8
2

32

32

8

2

32

116

Horas

36

1.485

432

432

108

45

288

145.913

7.000

5.250

5.250

7.100

6.248

17.800

12.000

1.545

-

21.220

30.000

22.000

10.500

Pessoas
Presentes

144

Frequência

-

941

1.949

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

180
195

-

180

361

272

365

301

200

-

309

293

248

248

Dias

-

-

-

BiblioSesc II

BiblioSesc III

-

90

16

84

180

-

169

150

125

63

64

Frequência

-

-

170

200
-

Sesc Jataí

BiblioSesc I

34

170

340

-

297

40

200

Sesc Caldas Novas

Sesc Itumbiara

400

Sesc Anápolis

Sesc Educação Continuada

-

400

Sesc Faiçalville

Sesc Cidadania

340

350
400

Sesc Centro

128
130

150
160

Sesc Campinas

Livros Trocados

Sesc Universitário

Livros Captados

Realização: Captação e Difusão de Livros

Unidades executivas

Biblioteca

77.915

7.500

5.250

5.250

3.550

6.350

4.250

13.000

1.030

-

7.000

13.600

5.335

5.800

Acervo

Realização: Consulta
Internet
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acesso a
Biblioteca Virtual

128
440
595

Sesc Itumbiara

Sesc Jataí

-

13

84

5.380

5.436

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

1. 5 0 0

2.250

486

Sesc Caldas Novas

-

515

Sesc Anápolis

70

-

150

Sesc Educação Continuada

35

BiblioSesc II

225

Sesc Cidadania

-

BiblioSesc III

990

Sesc Faiçalville

1

-

8

1.475

670

Sesc Centro

Usu

Clientes Novos

-

800

Sesc Campinas

BiblioSesc I

509

Benef.

Sesc Universitário

Unidades executivas

10.816

1 . 5 00

2.250

1.475

595

453

570

515

220

260

990

671

800

517

Total

7.292

-

-

-

525

514

321

735

130

1.280

1.100

1.065

1.000

622

Benef.

-

9

-

11

387

-

-

-

-

33

24

-

50

260

Usu

7.679

-

-

-

525

547

345

735

180

1.540

1.100

1.074

1.000

633

Total

Clientes Renovados

Realização: Empréstimo

12.672

-

-

-

1.120

954

807

1.250

280

1.505

2.090

1.735

1.800

1.131

Benef.

-

10

-

19

5.823

1.500

2.250

1.475

-

46

108

-

120

295

Usu

18.495

1.500

2.250

1.475

1.120

1.000

915

1.250

400

1.800

2.090

1.745

1.800

1.150

Total

Clientes – Total Inscrições

146.830

6.000

10.000

9.600

7.630

9.100

6.280

17.000

1.170

19.280

19.920

17.700

13.500

9.650

Nº

64.365

6.000

5.000

2.500

3.465

2.880

2.140

10.000

580

10.300

7.000

7.800

3.950

2.750

Clientes
Presentes
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129

580

Sesc Jataí

-

7

10

16

-

7

10

50

Usu

Clientes

2.935

580

316

330

174

597

493

445

Total

-

Sesc Itumbiara

505

Usu

40

-

-

10

20

10

95

-

-

7

57

20

-

7

9

100

Usu

5.256

-

290

8
1.185

545

58

54

150

-

-

28

-

2

2

2

-

Benef.

-

-

291

48

26

7

210

Usu

-

-

581

76

84

61

360

Total

Nº

13

3

3

3

4

-

-

Realização: Palestra
Clientes – Inscrições

2

Nº

160

-

100

640

285

Público

705

741

495

659

890

929

837

Total

80

-

50

320

Total

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

80

40

Sesc Anápolis

Sesc Jataí

85

300

-

Sesc Faiçalville

Benef.

Clientes Praticantes

Realização: Apresentação Esportiva

Sesc Campinas

Sesc Universitário

Unidades executivas

5.156

705

734

438

639

890

922

828

Benef.

Clientes

Realização: Reavaliação

Modalidade: Eventos Físico-Esportivos

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

2.885

309

Sesc Itumbiara

Total

158

320

597

Sesc Centro

Sesc Faiçalville

486

Sesc Campinas

Sesc Anápolis

435

Benef.

Sesc Universitário

Unidades executivas

Realização: Avaliação

Modalidade: Avaliação Físico-Funcional

Desenvolvimento Físico-Esportivo

3

3

3

4

-

-

13

Dias

-

-

581

76

84

61

360

Público

130

1.350

970

844

Sesc Cidadania

Sesc Anápolis

Sesc Itumbiara

Sesc Jataí
4.301

1.218

510

275

10

1.400

272

616

Usu

82

10.057

177

-

14

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

4.741

790

Sesc Jataí

Total

420

288

Sesc Anápolis

Sesc Itumbiara

26

9
42

1.151

428

Sesc Faiçalville

Sesc Centro

38

821

48

Sesc Campinas

Usu

437

859

891

440
1.963

4.918

71

149

523

67

327

386

Evasões

790

302

446

1.193

Total

176

24

15

18

32

25

32

30

Turmas

15.993

1.864

1.300

1.694

2.925

2.054

3.128

3.028

Horas /
aula

27.874

3.594

4.032

5.806

128

9.438

2.456

2.420

Frequência

Realização: Exercício físico coletivo
Clientes – Inscrições

843

Benef.

4.370

386

211

804

78

2.385

330

176

Disputas /
Partidas

Modalidade: Exercícios Físicos Sistemáticos

Sesc Universitário

Unidades executivas

17

13

2

11

12

6

21

Nº

2.062

1.480

1.625

80

2.600

1.122

1.088

Total

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

5.756

70

Sesc Faiçalville

Total

850

1.200

Sesc Campinas

472

Benef.

Clientes – Inscrições

Sesc Universitário

Unidades executivas

Realização: Competição

193.800

21.134

15.192

19.730

40.980

23.977

35.050

37.737

823

96

127

142

80

168

98

112

Nº de
Equipes

Frequência

71.336

9.912

8.064

17.418

90

23.036

5.556

7.260

Plateia

Nº

12

-

-

3

-

3

1

5

370

-

-

70

-

80

20

200

Participantes

Realização: Aula Especial
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131

780

Sesc Jataí

Usu

115

-

28

-

3

-

44

40

Sesc Campinas

Sesc Universitário

Unidades executivas

3.434

400

318

315

551

520

675

645

Evasões

391

Esporte individual

135
753

Multipráticas esportivas
Total

-

227

Esporte coletivo

Luta

697

68

Total

Multipráticas esportivas

-

504

Esporte individual

Benef.

65

17

-

21

27

20

-

-

10

10

Usu

818

152

-

412

254

717

68

-

514

135

312

62

-

156

94

493

49

-

363

81

Evasões

246.118

28.968

24.915

19.440

22.788

60.482

46.019

43.506

Frequência

Total

Clientes – Inscrições

125

Luta

221

243

236

241

241

241

241

Dias
Úteis

Modalidade: Formação Esportiva

6.845

780

710

619

891

1.350

1.335

1.160

Total

Esporte coletivo

Realizações

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

6.730

682

Sesc Itumbiara

Total

619

Sesc Anápolis

1.350

Sesc Centro

888

1.291

Sesc Faiçalville

1.120

Sesc Campinas

Benef.

Clientes – Inscrições

Sesc Universitário

Unidades executivas

Realização: Exercício físico individual

40

10

-

21

9

35

4

-

25

6

Turmas

4.529

867

-

2.077

1.585

3.477

373

-

2.204

900

Horas/aula

40.432

4.863

-

16.292

19.277

26.187

2.190

-

14.896

9.101

Frequência

132

Sesc Itumbiara

Sesc Anápolis

Sesc Cidadania

Sesc Faiçalville

Sesc Centro

Unidades executivas

201

-

-

-

-

-

40
80

Multipráticas esportivas
Total

-

-

Esporte individual
Luta

40

Esporte coletivo

383

99

Multipráticas esportivas
Total

27

199

Esporte individual
Luta

58

333

Total
Esporte coletivo

192

Multipráticas esportivas

77

64

Esporte individual
Luta

-

-

Esporte coletivo

17

12

-

-

5

27

14

-

3

10

64

14

30

20

25

6

6

2

11

Usu

1.135

Total

Multipráticas esportivas

599

Esporte individual
223

112

Esporte coletivo

Luta

16

-

Multipráticas esportivas
Total

-

16

Esporte individual
Luta

-

Benef.

207

229

601

123

16

-

-

16

-

97

52

-

-

45

410

113

27

202

68

397

206

107

84

-

1.160

Total

Clientes – Inscrições

Esporte coletivo

Realizações

Modalidade: Formação Esportiva

37

22

-

-

15

189

58

17

79

35

14

8

4

2

-

558

85

108

302

63

-

-

-

-

-

Evasões

4

2

-

-

2

19

5

1

11

2

20

10

6

4

-

45

10

8

23

4

1

-

-

1

-

Turmas

328

164

-

-

164

1.903

394

172

939

398

698

348

210

140

-

4.790

781

1.415

1.892

702

78

-

-

78

-

Horas/aula

3.649

1.716

-

-

1.933

17.214

3.049

1.624

7.274

5.267

10.408

5.390

2.568

2.450

-

45.959

6.123

15.444

16.703

7.689

1.061

-

-

1.061

-

Frequência
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3.730

889

Total geral

Multipráticas esportivas

1.928

Esporte individual
327

586

Esporte coletivo
Luta

333

Total

154

Multipráticas esportivas

Luta

24
155

Esporte individual

Benef.
24

56

218

63

36

992

952
3.948

1.813

394

129

1.984
363

298

210

110

-

90

10

Evasões

649

333

-

-

155
154

Total

-

-

-

-

63

Usu

Clientes – Inscrições

Esporte coletivo

Realizações

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total geral das unidades executivas

Sesc Jataí

Unidades executivas

Modalidade: Formação Esportiva

174

45

15

90

24

10

4

-

5

1

Turmas

16.784

3.329

1.797

7.671

3.987

981

402

-

341

238

Horas/aula

154.107

26.740

19.636

62.192

45.539

9.197

3.409

-

3.516

2.272

Frequência

134

715

222

Sesc Anápolis

Sesc Jataí

-

238

8

80

150

Usu

13

2.050

1

6

-

1

1

Sesc Anápolis

Sesc Caldas Novas

Sesc Itumbiara

Sesc Pirenópolis

Sesc Jataí

3

6

2

2

9

-

141

Dias

76.540

600

540

-

62.600

4.500

7.500

800

Participantes

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

17

6

Sesc Faiçalville

Totais das Realizações

2

Nº

Realização: Festa / Festividade

Sesc Universitário

Unidades executivas

Dias

13

18

14

13

116

177

177
1.196

6.100
778.646

174

365

365

309

163

Dias

-

174

13

366

309

157

Nº

-

14.600

-

365

412.530

41.000

281.896

22.520

Público

365

365

309

114

Dias

332.140

6.288

-

1.045

21.300

25.300

272.257

5.950

Participantes

Realização: Jogos, Brinquedos
e Brincadeiras

9.810

1.090

3.885

3.900

935

Frequência

Realização: Frequência a
Parque Aquático

3

4

3

3

230

795

820

205

Total

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

1.812

670

Sesc Faiçalville

Total da Realização

205

Benef.

Nº

Realização: Colônia de Férias

Clientes – Inscrições

Sesc Universitário

Unidades executivas

Recreação

1.727

111

240

159

24

365

309

519

Nº

111

365

159

365

365

309

173

Dias

96.006

1.475

4.940

795

11.080

9.000

64.038

4.678

Participantes

Realização: Jogos de Salão
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135

367

Sesc Anápolis

1.365

260

179

295

365

365

126

4
24

122.477

-

7

8

-

5

8.260

3.580

8.930

16.280

82.847

2.580

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Totais das Realizações

179

260

Sesc Itumbiara

Sesc Jataí

14

314

Sesc Faiçalville

Sesc Caldas Novas

231

Nº

8

-

5

4

-

85

Dias

17

46.330

-

17

-

-

-

-

Nº

-

-

-

-

-

77

Dias

5.680

-

-

5.680

-

-

-

Participantes

Realização: Sarau Recreativo

480

-

43.700

2.000

-

150

Participantes

Dias

Participantes

Nº

Realização: Reunião Dançante

Realização: Recreação Esportiva

Sesc Universitário

Unidades executivas

136

2.147

Total

230

230

Usu

13.582

255

65

2.377

Total

256.032

20.997

4.514

16.483

235.035

50.328

184.707

Diárias
(Pessoas)

3.040

3.040

Total

71.950

8.927

1.918

7.009

63.023

10.694

52.329

Benef.

12.698

1.574

338

1.236

11.124

1.888

9.236

Usu

84.648

10.501

2.256

8.245

74.147

12.582

61.565

Total

Clientes – Inscrições

Realização: Hospedagem

180

180

Usu
80

1.101

71

76

955

1.025

150.087

13.257

2.864

10.393

136.830

39.524

97.306

Ocupação
Prevista

Leitos

3.040

3.040

Frequência

Capacidade
Instalada

80

Nota: no Sesc Caldas Novas, todas as UHs são compostas por cama box de solteiro (um leito), podendo, quando necessário, ser configuradas em cama de casal.

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

409.866

1.136

365

6.448

33.633

369.785

59.210

310.575

Máximo
Pessoas/ano

40.081

104

111

955

1.025

Máximo
Pessoas/dias

365

62

303

Baixa Temporada

Alta Temporada

365

62

303

Dias

Total

Alta Temporada

Baixa Temporada

Sazonalidade

Total geral das unidades executivas

Sesc Pirenópolis

Sesc Caldas Novas

Unidades executivas

2.860

2.860

Benef.

Nº

Realização: Passeio
Clientes – Inscrições

Modalidade: Turismo Receptivo

13.582

255

65

Frequência

2.377

Total

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

2.147

Benef.

Nº
Dias

Modalidade: Turismo Emissivo
Realização: Excursão

Clientes – Inscrições

Sesc Central de Reservas

Unidade executiva

Turismo Social

305

33

35

250

270

Capacidade
Instalada

68.458

6.629

1.432

5.197

61.829

13.174

48.655

Ocupação
Prevista

UHs
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137

Benef.

60

Usu
60

Total

Clientes – Inscrições

Benef.

-

208

Usu
208

Total

Clientes – Inscrições

13

Nº

940.000

Arrecadação
(Kg)
940.000

Distribuição
(Kg)
6

Novos
90

Renovados

-

240

Nº de
Orientação

3
56

1.240

Frequência

60

Dias

-

Novas

400

Renovadas

400

Total

Entidades Cadastradas

Realização: Distribuição de Produtos Diversos

96

Total

Doadores
Ativos

240

Participantes

-

Nº
1

-

1

340

Total

Nº

19.200

19.200
11.640

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Mesa Brasil
Sesc

132

9.600

9.600

19.200

180

540

4

540

1.050

6

Entidades
Beneficiadas

647.140

340

Público

180

Participantes

Pessoas
Pessoas
Cadastradas Beneficiadas

340

Usu

400

Entidades
Assistidas

Benef.

Dias

Realização: Palestra

180

Total

Clientes – Inscrições

180

Usu

Clientes – Inscrições
Benef.

Realização: Distribuição de Gêneros Alimentícios

60

Nº de
Entidades
Visitadas

Realização: Orientação

Modalidade: Redes

1.868

Frequência

Doadores

144

Horas

-

Total

Horas/
aula

Realização: Encontro

Outros
Produtos de Higiene Pessoal
Produtos de Limpeza
Unidade
executiva Arrecadação Distribuição
Entidades Arrecadação Distribuição
Entidades Arrecadação Distribuição
Beneficiados
Beneficiados
Beneficiados
(Unid.)
Beneficiadas
(Unid.)
(Unid.)
(Unid.)
(Unid.)
Beneficiadas
(Unid.)

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Mesa Brasil Sesc

Unidade executiva

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Mesa Brasil Sesc

Unidade executiva

Realização: Oficina

Usu

Evasões
Turmas

Modalidade: Desenvolvimento de Capacidades
Realização: Curso

-

Benef.

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Mesa Brasil Sesc

Unidade executiva

Segurança Alimentar e Apoio Social

138

57

33

Sesc Itumbiara

Sesc Jataí

Usu

93

3

3

27

25

35

521

36

60

105

200

120

Total

Nº

309

204

116

1.539

Sesc Itumbiara

Sesc Jataí

12

88

1.848

120

216

360

720

432

Total

1

2

3

4

4

14

120
1.848

51

216

360

720

432

Público

3

4

12

16

16

Nº

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Total

4

272

Sesc Anápolis

85

635

Sesc Faiçalville

120

Usu

312

Benef.

Clientes – Inscrições

Sesc Centro

Unidades executivas

Realização: Palestra

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

428

78

Sesc Anápolis

Total

175

85

Benef.

Sesc Faiçalville

Sesc Centro

Unidades executivas

Clientes – Inscrições

Formação de Grupos Sociais

Idosos

Trabalho Social com Grupos

Total
970

90

2.000
32.775

918

4.165

6.930

12.410

7.270

Participantes

80

164

77

279

318

Nº

Realização: Reunião

Sesc Jataí

171

172

Sesc Anápolis
Sesc Itumbiara

355

182

Benef.

167

6

9

48

35

69

Usu

30

3

6

7

9

5

2

2

2

4

2

12

Nº

364

40

30

70

140

84

Participantes

240

24

48

56

72

40

Horas

Realização:
Visita Institucional

1.137

96

180

220

390

251

Total

Nº

Realização: Oficina
Clientes – Inscrições

Sesc Faiçalville

Sesc Centro

Unidades executivas

8.184

690

1.296

1.584

2.806

1.808

Frequência

Sem Sem
Modalidade
Modalidade

Modalidades
Modalidades

Modalidade
Modalidade
Ensino
Ensino
Fundamental
FundamentalSem Sem

Educação
Educação
Infantil
Infantil

Atividades
Atividades

Sem Sem
Modalidade
Modalidade

Sem Modalidade
Sem Modalidade

Nutrição
Nutrição

Saúde Bucal
Saúde Bucal

Cuidado
Cuidado
Terapêutico
Terapêutico
Atenção
Atenção
Médica
Médica

-

Participantes
Participantes
Público
Público

RodaRoda
de conversa
de conversa
Videodebate
Videodebate

Presenças
nas consultas
Presenças
nas consultas
Pessoas
assistidas
Pessoas
assistidas

Clínica
Clínica
ambulatorial
ambulatorial
- Geral
- Geral
e especializada
e especializada
Exame
Exame
por imagem
por imagem

Presenças
nas consultas
Presenças
nas consultas

20.482
20.482

19.135
19.135
Público
Público

Palestra
Palestra

5.9125.912

103.740
103.740

11.088
11.088

1.6651.665

5.5935.593

104.827
104.827

10.459
10.459

625 625

1.3781.378

390 390

505 505
Participantes
Participantes

Orientação
Orientação

955 955

594 594

5.4145.414
1.1881.188

494 494
Frequência
Frequência

Frequência
Frequência

8.7408.740

Participantes
Participantes

12.362
12.362

3.1463.146

1.5721.572
Número
Número

1.269.795
1.269.795

696.679
696.679

2.8102.810

1.0801.080

Oficina
Oficina

Curso
Curso

Sessão
Sessão
clínica
clínica

16
205.910
205.910

16

92.935
92.935

Presenças
nas consultas
Presenças
nas consultas

Clínica
ambulatorial
Clínica
ambulatorial

23
569.663
569.663

23

741.317
741.317

842.175
842.175

485.018
485.018

20182018

89.415
89.415

1.369.286
1.369.286

Número
de Refeições
Número
de Refeições

Refeição
Refeição

2.5452.545

-

684.126
684.126

Atenção
Atenção
em Enfermagem
em Enfermagem Clínica
Clínica
ambulatorial
ambulatorial

Modalidade
Modalidade
Educação
Educação
em Saúde
em SaúdeSem Sem

190.496
190.496

-

Número
Número
de Lanches
de Lanches

Presenças
nas consultas
Presenças
nas consultas

Frequência
Frequência

Frequência
Frequência

601.054
601.054

-

699.017
699.017

847.719
847.719

485.390
485.390

20172017

Metas
Previstas
– Produção
Metas
Previstas
– Produção

Lanche
Lanche

Clínica
ambulatorial
Clínica
ambulatorial

Curso
Curso
Complementação
Curricular
Complementação
Curricular
Oficina
Oficina

Clientes
Clientes

Progressão
Progressão
parcial
parcial

Educação
Educação
Complementar
Complementar

Frequência
Frequência

AnosAnos
letivos
letivos

Sem Sem
Modalidade
Modalidade

Clientes
Clientes

Progressão
Progressão
parcial
parcial

Ensino
Ensino
Médio
Médio

Frequência
Frequência

Frequência
Frequência

AnosAnos
iniciais
iniciais
(1º ao(1º5ºao
Ano)
5º Ano)
AnosAnos
finaisfinais
(6º ao(6º9ºao
Ano)
9º Ano)

Frequência
Frequência

Variáveis
Variáveis
Eleitas
Eleitas
dada
Produção
Produção

Pré-escola
Pré-escola

Realizações
Realizações

Quadro da produção consolidado do Regional – Exercícios 2017 e 2018

Quadro da produção consolidado do Regional – Exercícios 2017 e 2018

Programa

Educação

Saúde

Programa

Educação

Saúde

Programa de TRABALHO 2018 • Sesc Goiás

139

Programa

Cultura

Atividades
Atividades

ArtesArtes
Cênicas
Cênicas

Programa

Modalidade
Sem Sem
Modalidade

Modalidade
Sem Sem
Modalidade

Literatura
Literatura

Teatro
Teatro

Dança
Dança

CircoCirco

Modalidades
Modalidades

Música
Música

Cultura

140
260 260
-

Número
Número
Frequência
Frequência
Público
Público
Frequência
Frequência
Participantes
Participantes
Participantes
Participantes

Intervenção
Intervenção
urbana
urbana
Oficina
Oficina
Apresentação
Apresentação
Curso
Curso
Debate
Debate
Desenvolvimento
Desenvolvimento
de experimentações
de experimentações

-

-

úblico
PúbliPco
Público
Público
Frequência
Frequência

PalesPtraalestra
Apresentação
Apresentação
Curso
Curso

Oficina
Oficina

Frequência
Frequência

Público
Público

FrequFêrenqcu
iaência

Oficin
Oaficina

Palestra
Palestra

NúmN
erúomero

IntervInetneçrãvo
enuçrãboanuarbana

Frequência
Frequência

ictiepsantes
ParticPiapratn

voelvnitm
DeseD
nveoselvnim
o ednetoexdpeeerixmpeenritm
açeõnetas ções

Oficina
Oficina

ParticPiapratn
ictiepsantes

DebaDte bate

Número
Número

29.037
29.037

Frequ
Fê
renqcu
iaência

Curso
Curso

Intervenção
Intervenção
urbana
urbana

25.430
25.430

PúbliPco
úblico

ApreA
sepnrteasçeãnotação

1

16

10

-

-

-

-

-

504 504

10

-

3.3483.348

1

16

650 650

14.34114.341

18.49108.490

-

Público
Público

Palestra
Palestra

-

Frequência
Frequência

Oficina
Oficina

1.3591.359

-

40.254
40.254

2.3602.360

-

-

110 110

Participantes
Participantes

Debate
Debate

1.0501.050

20172017

Público
Público

dada
Produção
Produção

1

15

60

-

-

60

9

810 810

120 120

288 288

9

34.570
34.570

34.320
34.320

60

2.1742.174

-

-

360 360

16.47156.475

17.90107.900

60

414 414

15

140 140

34.585
34.585

3.3303.330

302 302

1

120 120

1.8001.800

20182018

Metas
Metas
Previstas
Previstas
– Produção
– Produção

Apresentação
Apresentação

Realizações
Realizações

Variáveis
Variáveis
Eleitas
Eleitas

Programa

Cultura

Lazer

Formação
Formação
Esportiva
Esportiva

Exercícios
Exercícios
Físicos
Físicos
Sistemáticos
Sistemáticos

Desenvolvimento
Desenvolvimento
FísicoFísicoEsportivo
Esportivo

Eventos
Eventos
Físico-Esportivos
Físico-Esportivos

Avaliação
Físico-funcional
Avaliação
Físico-funcional

Sem Sem
Modalidade
Modalidade

Biblioteca
Biblioteca

Modalidades
Modalidades

Sem Sem
Modalidade
Modalidade

Atividades
Atividades

Audiovisual
Audiovisual

Programa

Cultura

Lazer

Programa de TRABALHO 2018 • Sesc Goiás

141

70.295
70.295
729 729
184.215
184.215
236.742
236.742
52.702
52.702
66.588
66.588
22.054
22.054
27.750
27.750

Público
Público
Frequência
Frequência
Frequência
Frequência
Frequência
Frequência
Frequência
Frequência
Frequência
Frequência
Frequência
Frequência

Palestra
Palestra
Exercício
Exercício
físicofísico
coletivo
coletivo
Exercício
Exercício
físicofísico
individual
individual
Esporte
Esporte
coletivo
coletivo
Esporte
Esporte
individual
individual
Luta Luta
Multipráticas
Multipráticas
esportivas
esportivas

Competição
Competição

Plateia
Plateia

330 330
26.045
26.045

Participantes
Participantes

1.7571.757

785 785

Frequência
Frequência

Aula Aula
especial
especial

PúbliPco
úblico

Clientes
Praticantes
Clientes
Praticantes

4.6074.607

Clientes
Clientes

Reavaliação
Reavaliação
Apresentação
Apresentação
esportiva
esportiva

3.5923.592

Clientes
Clientes

Avaliação
Avaliação

243 243

Frequência
Frequência

47.839
47.839

139.260
139.260

Oficina
Oficina

Clientes
Clientes
presentes
presentes

Número
Número

Pessoas
Pessoas
presentes
presentes

Consulta
Consulta
Empréstimo
Empréstimo

900 900

Frequência
Frequência

Captação
Captação
e difusão
e difusão
de livros
de livros

154.570
154.570

2.1332.133

Frequência
Frequência

Oficina
Oficina

16.050
16.050

3.4703.470

20172017

Público
Público

Participantes
Participantes

dada
Produção
Produção

26.740
26.740

19.636
19.636

62.192
62.192

45.539
45.539

246.118
246.118

193.800
193.800

581 581

71.336
71.336

27.874
27.874

370 370

1.1851.185

545 545

5.2565.256

2.9352.935

1.4851.485

64.365
64.365

146.830
146.830

145.913
145.913

941 941

576 576

14.810
14.810

1.9501.950

20182018

Metas
Metas
Previstas
Previstas
– Produção
– Produção

Exibição
Exibição

Debate
Debate

Realizações
Realizações

Variáveis
Variáveis
Eleitas
Eleitas

Programa

Lazer

Assistência
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Segurança Alimentar
e Apoio Social

Turismo Social

Recreação

Atividades

Redes

Desenvolvimento de
Capacidades

Turismo Receptivo

Turismo Emissivo

Sem Modalidade

Modalidades

Distribuição de produtos
diversos

Produtos de
higiene
Pessoal

Distribuição de gêneros alimentícios

8.640

Beneficiados

144

3.540

Distribuição (Unidades)
Entidades Beneficiadas

3.540

155.792

1.391
Arrecadação (Unidades)

Pessoas beneficiadas

Entidades assistidas

936.000

480
Distribuição (Kg)

Público

Palestra

192
936.000

Participantes

Orientação

2.880

180

709

4.160

254.880

2.720

13.876

13.500

78.090

105.447

93.928

320.617

786.114

60.400

8.295

2017

132

11,.640

19.200

19.200

647.140

400

940.000

940.000

340

240

1.868

180

1.240

-

256.032

3.040

13.582

5.680

46.330

122.477

96.006

332.140

778.646

76.540

9.810

2018

Metas Previstas – Produção

Arrecadação (Kg)

Frequência

Participantes

Encontro
Oficina

Frequência

Curso

Frequência

Participantes

Sarau recreativo

Passeio local

Participantes

Reunião dançante

Diárias

Participantes

Recreação esportiva

Hospedagem

Participantes

Jogos de salão

Frequência

Participantes

Jogos, brinquedos e brincadeiras

Passeio

Público

Frequência a parque aquático

Frequência

Participantes

Festa/Festividade

Excursão

Frequência

da Produção

Variáveis Eleitas

Colônia de férias

Realizações

Programa

Trabalho Social com
Grupos

Modalidades

Sem Modalidade

Segurança Alimentar
Redes
e Apoio Social

Atividades

Realizações

Público
Participantes
Participantes

Visita domiciliar, institucional e comunitária

432

26.559

2.141

13
6.278

Frequência

Número

-

Entidades Beneficiadas

490

-

Beneficiados
Clientes

-

Arrecadação (Unidades)
Distribuição (Unidades)

24

1.440

Entidades Beneficiadas

Beneficiados

168

Palestra

Outros

Produtos de
Limpeza

168

Distribuição (Unidades)

2017

364

32.775

1.848

8.184

14

521

6

1.050

540

540

180

19.200

9.600

9.600

2018

Metas Previstas – Produção

Arrecadação (Unidades)

da Produção

Variáveis Eleitas

Reunião

Oficina

Grupos Sociais - Idosos

Distribuição de produtos
diversos

Distribuição de produtos
diversos

Fonte: UU.EE./ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas da Produção Social – 2018.

Assistência
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Considerações sobre as previsões de metas para o exercício de 2018
Atividade – Educação Infantil
Realização: Pré-Escola – a pequena variação nas metas previstas para a variável Frequência
para 2018, em relação às metas de 2017, é consequência de arredondamentos, já que não
houve alteração da capacidade instalada de atendimentos, nem tampouco, dos critérios e
parâmetros adotados para a atividade.

Atividade – Educação Fundamental
Para 2018, o calendário escolar do Sesc Cidadania considerou nos 200 dias letivos, as atividades de Conselhos de Classe e as reuniões pedagógicas, conforme preceitua a Resolução do
CEE nº 194/2005 e Resolução do CEE/CP nº 13/2007, que versam sobre o calendário escolar
no âmbito da Educação Básica do Sistema Educativo do Estado de Goiás. Todavia, para efeitos
de cálculos das frequências15, foram considerados, na planilha, apenas os 197 dias de aulas
efetivas. Embora o total de dias letivos de aulas efetivas para 2018 seja inferior aos dias letivos
previstos em 2017, o total de aulas horas de efetivo trabalho escolar previsto, por turma, para
2018 ainda é superior ao mínimo de oitocentas horas, determinadas pela legislação.
Realização: Anos iniciais – para 2018, a meta de clientes prevista é idêntica à prevista
para 2017, uma vez que não houve alteração da capacidade instalada para esta realização. Porém, as metas previstas para a variável Frequência são inferiores em 0,7 ponto
percentual em relação às metas previstas para 2017, representando, em valores absolutos,
uma diferença negativa de 5.544 frequências. Esta diferença refere-se ao número de dias
letivos, conforme justificado acima.
Realização: Anos finais – nesta realização, há alteração da capacidade instalada com o aumento, para 2018, de uma turma no 7º ano, justificando, ainda que com menos dias letivos, os crescimentos de 4,7% e de 6% das metas de Clientes (inscrições) e Frequência, respectivamente.
Para ambas as realizações, as variáveis (índices de educandos em recuperação, provas de
recuperação e progressão parcial), critérios e parâmetros (índices de transferências e de
evasões) não foram alteradas para 2018.
Realização: Progressão parcial – não houve programação prevista para esta Realização
para o exercício de 2017.

Atividade – Ensino Médio
Realização: Anos letivos – para 2018, não haverá aumento da capacidade instalada, mantendo assim o número de clientes (inscrições) e o número de turmas; porém, em se tratando de Dias letivos, estes serão superiores aos previstos para 2017. Em função da queda da
receita compulsória estimada para 2017, o Regional ajustou o calendário escolar desta atividade para este exercício, transferindo as atividades pedagógicas que eram desenvolvidas
aos sábados, para os dias da semana. Com o crescimento da receita compulsória prevista
para 2018, o Regional retoma as atividades pedagógicas desenvolvidas aos sábados, aumentando assim, o número de dias letivos para 2018 em relação ao total de dias previstos
para 2017. Por outro lado, haverá redução das Horas/aula e das Frequências (5,3% e 5,2%,
respectivamente), como consequência de um menor índice de educandos previstos para
as atividades desenvolvidas no contraturno, tais como: prova de 2ª chamada, recuperações
trimestrais e finais, aulas de Educação Física, entre outras.
Realização: Progressão parcial – não houve programação prevista para esta Realização
para o exercício de 2017.
15 Presença dos educandos por hora/aula.
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Atividade – Educação Complementar, Modalidade: Complementação Curricular
Realização: Curso – as metas previstas para 2018 apresentam crescimentos nas variáveis
Clientes (inscrições) e Dias letivos, o que resultou em um aumento de 8% na Frequência
em relação às previsões desta mesma variável para 2017. Houve ainda, redução nas metas
previstas para 2018 em horas/aula, como consequência da redução de 24 turmas, sem
prejuízo para a atividade.
Realização: Oficina – não houve programação prevista para esta realização para o exercício
de 2017, em função de redução de despesas. Para 2018, o Regional está retomando os
serviços com programações previstas.

Atividade – Nutrição
Realização: Clínica ambulatorial – para 2018, o Regional amplia a sua capacidade de atendimento nesta realização e, com isso, as metas previstas para o referido exercício são superiores em relação a 2017.
Realização: Lanche – as metas previstas para 2018 são superiores em relação às previsões
para 2017. O crescimento é consequência de incrementação das programações das lanchonetes e dos lanches fornecidos nos eventos e projetos desenvolvidos pelo Regional.
Realização: Refeições – as metas previstas para 2018 são inferiores em 7,3% em relação
às previsões de 2017. Este decréscimo é em razão do menor fluxo de clientes em um dos
restaurantes conveniados, assim como na unidade do Sesc Caldas Novas, em função da
execução do projeto de reforma e adequação do restaurante.

Atividade – Saúde Bucal
Realização: Clínica ambulatorial – para 2018, o Regional atualizou os critérios e parâmetros (média de consulta por TC; índice de evasões; índice de consultas não atendidas;
dias de reuniões com equipes, entre outros), os quais influenciaram nas metas previstas de
Clientes (inscrições), Presença nas Consultas (principalmente em Tratamento e Urgência),
e em Evasões. Porém, no geral, as metas previstas para as variáveis Clientes (inscrições) e
Presença nas Consultas apresentam, em ambas, crescimento de 4%. Ainda, na unidade do
Sesc Jataí há, para 2018, aumento da capacidade instalada com mais um dentista no turno
noturno e na unidade móvel II do OdontoSesc, haverá redução da capacidade instalada
diária por dentista, em cumprimento à legislação.
Realização: Sessão clínica – após este primeiro ano de desenvolvimento desta realização,
o Regional amplia a sua capacidade de atendimento para 2018, razão pela qual apresenta
crescimento das metas previstas para as variáveis Clientes (inscrições), Nº de sessões e
Participantes.

Atividade – Educação em Saúde
Para 2018, o Regional ampliou a programação desta atividade com novos projetos e com a
extensão de alguns dos projetos já existentes para outras unidades executivas, tendo como referência este primeiro ano de vigência do Referencial Programático também fez alguns ajustes
nas programações, por realização, conforme demanda dos clientes.
Realização: Curso – para 2018, apresenta crescimento expressivo em relação à meta prevista para 2017. À exceção da unidade Sesc Saúde Visão, todas as demais desenvolverão
esta realização.
Realizações: Oficina e Orientação – devido aos ajustes nas programações, para 2018, as
metas previstas para estas duas realizações apresentam redução de 50% e 22,8%, respectivamente, em relação às previsões para 2017.
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Realizações: Palestra e Roda de Conversa – para 2018, as metas previstas para estas duas
realizações apresentam crescimento de 7% e 44,3%, respectivamente, em relação às previsões para 2017.
Realização: Videodebate – a programação desta realização está sendo revista no Regional,
em função especialmente, da dificuldade de acesso ao acervo (vídeos), principal instrumento de mediação para o desenvolvimento da programação. Desse modo, para 2018, as
metas previstas apresentam um decréscimo de 62,5% em relação às previsões para 2017.

Atividade – Cuidado Terapêutico
Modalidade: Atenção de Enfermagem – Realização: Clínica ambulatorial – devido ao
menor número de dias úteis previstos para 2018 para a unidade Sesc Saúde Mulher, as metas previstas apresentam uma redução de 5,7% em relação às metas previstas para 2017.
Modalidade: Atenção Médica – Realização: Exame por Imagem – também em função de
um menor número de dias úteis previstos para 2018 para a unidade Sesc Saúde Mulher, as
metas previstas apresentam uma redução de 5,4% em relação às metas previstas para 2017.
Modalidade: Atenção Médica – Realização: Clínica Ambulatorial – a capacidade instalada
do Regional para o desenvolvimento desta realização, à exceção da unidade do Sesc Anápolis, se mantém para 2018. Assim, o crescimento de apenas 1% é em consequência do
crescimento da programação no Sesc Anápolis que, em 2017, foi reduzida em função do
projeto de reforma do parque aquático e, que para 2018, funcionará plenamente.

Atividade – Artes Cênicas
Modalidade: Circo – a programação desta modalidade para 2018 foi incrementada nas
realizações Apresentação e Debate e também com a inclusão de ações nas realizações de
Intervenção urbana e Oficina, justificando assim o crescimento das metas previstas para
2018 em relação às previsões para 2017.
Modalidade: Dança – nesta modalidade, há um ajuste na programação proposta para 2018,
com o incremento na realização Apresentação, revisão das ações das realizações Debate
e Oficina, e inclusão de programações nas realizações de Palestra e Desenvolvimento de
experimentações. Na realização Curso, houve alterações nos critérios e parâmetros adotados pelo Regional (índice de faltas, período de duração da hora/aula, carga hora, perfil
etário do público, número mínimo e máximo de clientes, entre outros), os quais influenciaram na redução das metas previstas para a variável Frequência, quando comparadas com
as metas previstas para 2017.
Modalidade: Teatro – nesta modalidade também ocorreram ajustes na programação proposta para 2018. As realizações Desenvolvimento de experimentações e Intervenção urbana
não constam da proposta programática para 2018 e a realização Palestra foi inserida na programação do Sesc Itumbiara. Há ampliação das ações na realização Curso com a retomada
da programação na unidade do Sesc Cidadania e redução das propostas nas realizações de
Apresentação, Debate e Oficina. Nesta modalidade também houve revisão dos critérios e
parâmetros adotados pelo Regional (índice de faltas, período de duração da hora/aula, carga
hora, perfil etário do público, número mínimo e máximo de clientes, entre outros).

Atividade – Música
Realizações: Intervenção urbana, Apresentação, Oficina, Palestra, Curso e Oficina – a programação desta atividade para 2018 foi enriquecida com novos projetos e, também, alguns
dos projetos já editados foram estendidos para outras unidades, refletindo-se no crescimento
das metas, para a maioria das realizações, em relação às metas previstas para 2017.
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Atividade – Audiovisual
Realizações: Exibição, Debate e Oficina – para 2018, as metas previstas paras estas realizações são inferiores às metas previstas para 2017, em razão da revisão da programação,
inclusive dos espaços de desenvolvimento das ações, tais como escolas e comunidades,
refletindo-se na capacidade instalada de atendimento.

Atividade – Literatura
Realização: Oficina – para 2018, o Regional inclui em suas programações esta atividade
com o desenvolvimento do projeto nacional Arte da palavra – Rede Sesc de leituras.

Atividade – Biblioteca
Realização: Captação e difusão de livros – o crescimento de 4,6% das metas previstas
para 2018 em relação à previsão para 2017 refere-se aos pequenos ajustes na programação desta realização, tendo como referência os desempenhos da programação realizada
em 2017.
Realização: Consulta – as metas previstas para 2018 apresentam um decréscimo de 5,7%
em relação à meta prevista para 2017, consequência do número de dias úteis previstos
para 2018.
Realização: Oficina – a programação desta realização para 2018 foi ampliada para outras
unidades executivas, inclusive para as unidades móveis do BiblioSesc, justificando assim o
crescimento das metas em relação às previsões para 2017.
Realização: Empréstimo – para 2018, as metas previstas para esta realização, para as variáveis Número e Clientes presentes apresentam crescimentos de 5,4% e 34,5% respectivamente, em relação às metas previstas para 2017. Estes crescimentos são reflexos de incremento de programações nas unidades do Sesc Anápolis, Sesc Jataí e unidade móvel do
BiblioSesc III e, ainda no Sesc Cidadania em função do aumento do número de educandos
previstos para 2018 no ensino fundamental (anos finais).

Atividade – Desenvolvimento Físico-Esportivo
Modalidade: Avaliação físico-funcional – Realizações: Avaliação e Reavaliação – para
2018, considerando o perfil dos clientes das unidades, houve um ajuste nas metas destas
duas realizações, com o decréscimo (18,3%) de metas para a realização Avaliação (novos
clientes) e o crescimento (14,1%) das metas para a realização Reavaliação, uma vez que a
maior parte dos clientes, na maioria das unidades executivas, realiza periodicamente a avaliação, caracterizando assim, conforme a definição das respectivas realizações, um maior
índice de reavaliações para 2018.
Modalidade: Eventos Físico-Esportivo – Realizações: Apresentação esportiva e Palestra
– as programações destas duas realizações para 2018 foram revistas e ambas apresentam
decréscimo das metas em relação às metas previstas para 2017.
Modalidade: Eventos Físico-Esportivo – Realização: Competição – para 2018, a programação desta realização foi alterada com a retirada de alguns eventos, a exemplo dos Jogos Goianienses e a inclusão de novos (Taça Sesc de futsal e Taça Sesc Universitário de
voleibol), além de modificações nas metodologias e regulamentos dos projetos, tais como
Copa Sesc e InterSesc, as quais influenciaram as metas previstas para o próximo exercício.
Houve redução no número de clientes inscritos nas competições e aumento no total de
disputas/partidas, mas em termos relativos, não houve alteração das metas referentes às
frequências.
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Modalidade: Eventos Físico-Esportivo – Realização: Aula especial – no que se refere à
programação desta realização, ela foi ampliada para 2018 para mais unidades executivas,
o que resultou em um crescimento das metas da ordem de 12,1% em relação às previsões
para 2017.
Modalidade: Exercícios Físicos Sistemáticos – Realização: Exercício físico coletivo – para
2018, o Regional amplia a programação desta realização com o desenvolvimento de novos
exercícios corporais, bem como a ampliação, para outras unidades executivas, de exercícios corporais já desenvolvidos pelo Regional, resultando no crescimento (8,8% e 5,5%,
respectivamente) das metas previstas para as variáveis Horas/aula e Frequência. Por outro
lado, no que se refere às variáveis Clientes (inscrições) e Turmas para 2018 serão inferiores
em relação às previsões para 2017. Estas reduções são consequências de ajustes na metodologia adotada pelo Regional com a retomada da formatação anual e não mais semestral
das atividades, como ocorreu em 2017.
Modalidade: Exercícios Físicos Sistemáticos – Realização: Exercício físico individual –
da mesma forma que na realização Exercício físico coletivo, nesta, para 2018, o Regional
retoma a programação anual e não mais semestral. Esta alteração interfere diretamente
nas metas relacionadas à variável Clientes (inscrições), justificando assim o decréscimo em
relação às metas previstas, nesta variável, para o exercício de 2017.
Modalidade: Formação Esportiva – Realização: Esporte coletivo, Esporte individual,
Luta e Multipráticas esportivas – no conjunto destas realizações, para 2018, no geral,
houve redução das metas previstas em relação às previsões para o exercício de 2017. Aqui
também o Regional retoma a programação anual e não mais semestral. Além desta alteração, as programações destas realizações, com exceção do Esporte coletivo, foram contempladas também na unidade do Sesc Cidadania, diferentemente das previsões para 2017,
quando em razão da redução de despesas, todos os serviços desta atividade naquela unidade não foram previstos.

Atividade – Recreação
Realizações: Colônia de férias, Festa / Festividade, Jogos, brinquedos e brincadeiras,
Jogos de salão e Recreação esportiva – as programações destas realizações para 2018
foram ampliadas com a inclusão de novos projetos e novas ações, justificando assim o crescimento das metas previstas em relação às previsões para 2017.
Realizações: Frequência a parque aquático, Reunião dançante e Sarau recreativo – para
2018, as programações destas realizações sofreram ajustes. Especificamente, na unidade
do Sesc Caldas Novas, haverá uma redução significativa das programações nas realizações
Reunião dançante e Sarau recreativo, as quais normalmente são desenvolvidas no salão de
eventos que em 2018 será ocupado pela área de nutrição, durante o período de reforma
do restaurante.

Atividade – Turismo Social
Modalidade: Turismo Emissivo – Realização: Excursão – a programação desta realização
para 2018 apresenta um pequeno aumento no número de excursões porém, a com um
maior número de excursões de curta duração, resultando em pequenas variações (decréscimo de 2,1%) das metas previstas na variável Frequência para 2018 em relação às previsões
para 2017.
Modalidade: Turismo Emissivo – Realização: Passeio – a programação desta realização
apresenta um crescimento nas metas previstas para 2018 em relação às previsões para
2017, em razão, especialmente da retomada do projeto Goiânia - para conhecê-la mais!
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Modalidade: Turismo Receptivo – Realização: Hospedagem – considerando que as capacidades instaladas das unidades de hospedagem do Regional não sofreram alterações, as
pequenas variações das metas previstas para 2018 em relação às previsões para 2017, são
resultantes de ajustes (arredondamentos) das fórmulas de cálculos.
Modalidade: Turismo Receptivo – Realização: Passeio local – para 2018, este serviço não
será desenvolvido na unidade do Sesc Caldas Novas em razão da ausência de prestadores
de serviços (empresa de transporte) que atendam às exigências legais do Sesc.

Atividade – Segurança Alimentar e Apoio Social
Modalidade: Desenvolvimento de Capacidades – Realizações: Curso, Encontro, Oficina,
Orientação e Palestra – as propostas programáticas destas realizações para 2018 sofreram
ajustes, com pequenas variações, para mais ou para menos, nas metas previstas para 2018
em relação às previsões para 2017. A exceção foi para a realização Curso, com o incremento dos conteúdos e das cargas horárias dos cursos, refletindo assim em um crescimento de
74,9% das metas para 2018.
Modalidade: Rede – Realização: Distribuição de gêneros alimentícios – o Regional, para
2018, adotará nova metodologia de distribuição dos gêneros alimentícios com vistas a
ampliar o número de entidades sociais assistidas sistematicamente e com isso, prevê um
aumento no número de pessoas beneficiadas. As metas de alimentos arrecadados e distribuídos apresentam pequenos crescimentos e o número de pessoas beneficiadas previstas
para 2018 se difere sobremaneira do número de pessoas beneficiadas previstas para 2017.
Esta diferença é apenas de compreensão, ou seja, a meta prevista para 2017 considera apenas as pessoas diferentes beneficiadas por mês durante o exercício; já para 2018,
consideram-se as pessoas diferentes beneficiadas por dia, durante o exercício.
Modalidade: Rede – Realização: Distribuição de produtos diversos – as metas previstas
para 2018 apresentam crescimento em relação às previsões para 2017. Este crescimento é
reflexo do desempenho obtido em 2017 até o 1º semestre.

Atividade – Trabalho Social com Grupos (Idosos)
Realizações: Oficina, Palestra, Reunião e Visita Institucional – para 2018, as programações desta atividade foram incrementadas e também foi previsto um maior número de dias
úteis para o desenvolvimento desta atividade com isso as metas previstas para as realizações Oficina e Reunião apresentam crescimentos. Ainda há a previsão de mais um grupo
na unidade do Sesc Itumbiara.
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INICIATIVAS
e ações prioritárias
da Administração
A Administração do Sesc, avaliando, questionando e
repensando a realidade para crescer e aperfeiçoar as
formas de gestão, reúne um conjunto de atividades
que objetiva contribuir para simplificação, agilização e
inovação dos serviços que serão prestados. Com unicidade de atuação e pensando nas ações finalísticas,
buscará a organização e as adequações necessárias dos
recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros
e institucionais para garantir o desenvolvimento contínuo de suas realizações e serviços, fortalecendo a sua
ação no cumprimento das suas finalidades.

Direção Regional (DR)
A Direção Regional, responsável pelos órgãos do Departamento Regional, implementará,
por meio destes órgãos, diversas ações destinadas a harmonizar as atividades e os processos organizacionais e decisórios com vistas à elaboração, execução, acompanhamento e
avaliação das políticas, diretrizes, normas, planos e programas institucionais. Para assegurar
o crescimento e o desenvolvimento do Sesc e favorecer o alcance de objetivos e indicadores estratégicos, promover-se-á a adequação necessária dos recursos físicos, materiais, tecnológicos e financeiros e do quadro de pessoal, fortalecendo a sua ação no cumprimento
das finalidades institucionais.

Controladoria
Realizar visitas técnicas de auditoria e monitoramento em todas as unidades executivas,
verificando as conformidades nos processamentos das operações administrativas e finalísticas, visando ao cumprimento das normas que regem a Administração Regional.

Arquitetura e Engenharia
Emitir Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e Registros de Responsabilidade
Técnica (RRTs) da Administração Regional para os órgãos oficiais competentes (prefeitura,
Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Conselho de Engenharia e Agronomia);
Elaborar projetos de arquitetura e interiores para construções, reformas, ampliações e modernização das unidades físicas do Regional;
Acompanhar e fiscalizar a execução dos projetos de arquitetura, interiores e engenharia
das unidades físicas; bem como acompanhar e avaliar os orçamentos realizados por engenheiros orçamentistas;
Coordenar, acompanhar e controlar o cumprimento dos cronogramas físico-financeiros dos
serviços em execução e realizar as medições para seus respectivos pagamentos;
Acompanhar e avaliar, junto às unidades executivas, os serviços de manutenções preventivas e corretivas necessários e elaborar as especificações dos serviços para a sua efetivação;
Coordenar e acompanhar projetos de arquitetura, interiores e de engenharia elaborados
por empresas terceirizadas de arquitetura e/ou engenharia, bem como controlar as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ARTs) e o Registros de Responsabilidade Técnica
(RRTs) dos serviços;
Coordenar e executar os processos de regularização dos imóveis da AR, tais como: remembramento, levantamentos cadastrais e normatizações junto aos órgãos competentes;
Elaborar memoriais descritivos para os serviços de engenharia.

Planejamento Global e Estratégico
Coordenar, acompanhar, monitorar, avaliar e executar as ações de planejamento global e
estratégico;
Coordenar, acompanhar e executar projetos e pesquisas sociais, bem como disseminar os
seus resultados;
Coordenar e consolidar o processo de elaboração do Programa de Trabalho e Orçamento-Programa;
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Elaborar o Relatório Anual de Gestão;
Implantar novos e aperfeiçoar os atuais instrumentos e procedimentos para elaboração,
acompanhamento, monitoramento e avaliação das propostas programáticas, com ênfase
nos resultados quantitativos e qualitativos;
Definir, juntamente com áreas técnicas finalísticas, novos métodos e técnicas para avaliar a
efetividade das propostas programáticas a partir dos novos serviços e respectivos conteúdos contemplados no Referencial Programático;
Realizar encontros com as equipes técnicas finalísticas para discussões, capacitações e
orientações específicas sobre o tratamento (coleta e registro) das variáveis de produção,
observando normas, instruções e critérios oficiais, bem como a elaboração de documentos
com dados, informações e indicadores sociais para acompanhamento, monitoramento e
avaliação dos resultados das programações;
Elaborar diagnósticos, pesquisas quantitativas e qualitativas e estudos de referências para
subsidiar o planejamento, a implantação e o desenvolvimento de serviços;
Monitorar o desempenho das atividades e serviços subsidiados pelo Funpri, bem como
elaborar os relatórios de aplicação dos recursos financeiros;
Coordenar o processo decisório para aplicação das Normas Gerais do PCG, bem como
acompanhar, monitorar e avaliar os desempenhos das metas estabelecidas à luz das referidas normas;
Customizar o Sistema de Gestão de Planejamento (continuidade) com as especificidades e
necessidades do Regional de Goiás;
Coordenar em ação conjunta com o grupo gestor o desenvolvimento do Programa Ecos
no Regional.

Comunicação e divulgação institucional
Gerenciar o portal e a Intranet do Sesc Goiás;
Criar e gerenciar os anúncios na Internet através de links patrocinados que serão distribuídos no Facebook, Google, Instagram, Youtube e sites que a Assessoria julgar pertinentes
de acordo com o projeto ou atividade a ser divulgada;
Implementar as TVs corporativas em todas as unidades executivas, com a disponibilização
de conteúdos sobre a programação do Sesc Goiás e informações sobre a finalidade de
natureza da instituição;
Gerenciar a marca Sesc garantindo a sua aplicação correta nos materiais internos e externos, junto aos veículos de comunicação e órgãos parceiros;
Acompanhar e assessorar os eventos institucionais, bem como as programações desenvolvidas pelas unidades executivas, prestando apoio técnico;
Gerenciar o link Fale Conosco, recebendo e respondendo a e-mails dos clientes, com notificação dos conteúdos para as áreas responsáveis; e ainda mediar, junto ao Sesc DN, mensagens enviadas ao Sesc Goiás, por meio da Ouvidoria do Sesc DN;
Elaborar relatórios de clippings de mídias espontâneas a partir do desenvolvimento das
ações programáticas;
Criar, revisar e diagramar todos os materiais gráficos e de comunicação visual que serão
utilizados pelo Sesc Goiás;
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Pesquisar novas ferramentas, produtos e matérias-primas visando a maior sustentabilidade
nas ações de promoção, comunicação e divulgação institucional;
Encaminhar releases dos eventos do Sesc e manter contato contínuo com os meios de comunicação estadual para divulgar o Sesc Goiás;
Mediar a transmissão de eventos ao vivo pelo Facebook através de parceria com a empresa
Sitcom/Diário de Goiás.

Tecnologia da Informação
Implantar o Plano Diretor de TI, com vistas ao aperfeiçoamento dos processos de planejamento e gestão dos recursos e processos de TI;
Coordenar, acompanhar, monitorar, avaliar e gerenciar recursos tecnológicos da área de
tecnologia da informação (T.I.);
Coordenar, acompanhar, monitorar, avaliar e gerenciar a Central de Serviços com vistas ao
melhor atendimento ao usuário, gestão de ativos e contratos, atendendo tanto à demanda
por novos serviços quanto à solução de problemas nos prazos estabelecidos;
Utilizar novos recursos de programação, como aplicativos para smartphone, para que as
aplicações desenvolvidas nesta plataforma tenham maior usabilidade e interatividade;
Coordenar, acompanhar, monitorar, avaliar e gerenciar o processo de manutenção da infraestrutura tecnológica para suportar as aplicações corporativas;
Atualizar o Modelo de Desenvolvimento de Sistemas (MDS), visando a um padrão de desenvolvimento e agilidade na execução dos projetos de sistemas de informação.

Suporte Operacional
Aperfeiçoar as ações de suporte operacional por meio de visitas técnicas às unidades executivas, para orientação acerca das normas e rotinas de materiais e de equipamentos e
contratação de serviços, além do controle de bens patrimoniais,
Realizar estudos para aperfeiçoamento do atual sistema de protocolo e arquivo, ou aquisição de um novo, visando melhoria, rapidez e modernização dos serviços de cadastramento,
numeração, expedição e controle de documentos;
Descentralizar as operações de movimentação de bens, propiciando maior agilidade operacional às unidades executivas;
Realizar estudo para o descarte correto de lâmpadas fluorescente, visando contribuir com
a preservação do meio ambiente;
Realizar pesquisas para identificação de novos fornecedores, especialmente para a prestação de serviços de manutenção em equipamentos/aparelhos oftalmológicos, mamógrafos,
equipamentos de cozinha industrial e informática;
Aperfeiçoar a sistemática dos processos de aquisições, consolidando o cronograma de
compras e serviços em conformidade com as demandas das áreas;
Realizar estudos para identificação de produtos químicos de limpeza concentrado em substituição aos produtos de pronto uso;
Intensificar a interação com os “fiscais de contratos”, desenvolvendo rotinas de trabalho
para auxiliá-los nas fiscalizações a fim de promover mais eficiência na gestão dos contratos
do Regional.
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Gestão de Pessoas
Desenvolver e implantar, em parceria com a Unimed, o Programa de qualidade de vida,
com o objetivo de contribuir para a qualidade de vida dos funcionários, na prevenção de
saúde e na melhoria das condições e ambiente de trabalho.
Retomar o Programa de Avaliação de Desempenho com a finalidade de avaliar e acompanhar o desempenho funcional de cada servidor da entidade, baseado nas competências
elencadas para o cargo, e no plano de ação para melhoria contínua de desempenho individual;
Atualizar a ferramenta B.I. (Business Intelligence) com a inclusão de novos indicadores, tais
como: índices de funcionários ausentes do trabalho por atestado médico, por licença médica; custo benefício das despesas com o plano de saúde;
Dar continuidade à execução dos Programas de Incentivo à Especialização, de Estágio e de
Jovens Aprendizes;
Priorizar e buscar novas tecnologias que possibilitem a ampliação do uso das mesmas para
a realização de encontros, reuniões e fóruns virtuais entre as equipes técnicas;
Dar continuidade à realização da “Blitz postural”, reforçando as ações de orientação, aos
funcionários, sobre postura corporal adequada; avaliação ergonômica mais precisa e adequada dos postos de trabalho; avaliação dos mobiliários, da ventilação, da iluminação e da
temperatura em ambientes corporativos.
Continuar com as ações de atendimento e apoio psicossocial aos funcionários e suas respectivas famílias, que estejam enfrentando situações críticas em sua vida pessoal e profissional, relacionadas a doenças, ausências ao trabalho, conflitos, entre outros;
Realizar, na semana do meio ambiente, a 2ª Caminhada ecológica dos funcionários, visando
despertar a atenção e a conscientização dos participantes quanto à importância da preservação do meio ambiente.

Gestão Orçamentária e Financeira
Elaborar o Orçamento-Programa e o Retificativo-Orçamentário, bem como acompanhar,
monitorar e avaliar a execução orçamentária e de custos;
Coordenar, acompanhar, monitorar e avaliar os recursos financeiros da entidade, bem como
realizar a prestação de contas;
Dar continuidade ao sistema de informação, normas, procedimentos e rotinas financeiras,
assim como o aperfeiçoamento dos instrumentos de acompanhamento, monitoração e avaliação da execução orçamentária e o gerenciamento de custos dos serviços;
Acompanhar os contratos de convênios e o sistema de cobrança; controlar os saldos bancários e fundos de caixa, com abertura de contas e aplicações financeiras;
Realizar pesquisas de mercado para subsidiar a elaboração da tabela de indenizações de
serviços;
Sistematizar visitas técnicas de acompanhamento e análise da execução orçamentária, juntamente com os gestores das unidades executivas, objetivando orientar sobre normas,
procedimentos e rotinas financeiras, favorecendo ajustes necessários ao Retificativo Orçamentário.
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Gestão de Programas Sociais e de Serviços
Comuns a todas as áreas
Buscar a atualização contínua das concepções teórico-metodológicas nas áreas especializadas de cultura, saúde, lazer, assistência e educação, sistematizando dados e informações
para fundamentar e elaborar as concepções dos projetos de acordo com as finalidades do
Sesc, documentos normativos norteadores e demandas dos clientes;
Realizar encontros e reuniões sistemáticas (presencial e a distância), com as equipes técnicas das atividades finalísticas das unidades executivas para estudos e intercâmbios de
conhecimentos e práticas que norteiam os campos de atuação do Sesc;
Realizar estudos e análises, propondo medidas que favoreçam o aperfeiçoamento das
ações técnicas, uso de tecnologias, soluções e instrumentos de trabalho e serviços das
atividades finalísticas;
Propor e participar da elaboração de normas, manuais, critérios, protocolos e outros instrumentos para o aprimoramento, controle e unicidade das ações;
Assessorar tecnicamente as unidades executivas no planejamento, execução e avaliação de
seus planos, programas de trabalho e relatórios de gestão e de prestação de contas;
Acompanhar os campos de estágios por meio de visitas in loco, elaboração de relatórios,
reunião com os supervisores de estágio, entre outras ações inerentes ao processo;
Participar dos processos de estudos, discussões e análises junto à área de Engenharia e
Arquitetura do Sesc e profissionais externos para a construção, ampliação, reestruturação
e revitalização das unidades executivas;
Articular, com órgãos públicos e privados, parcerias e apoios para ampliação das ações do
Sesc, contribuindo para a Afirmação Institucional;

Educação e Cultura
Dar continuidade ao aprofundamento dos conteúdos que compõem as Propostas Pedagógicas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), de forma a
assegurar o acesso do educando ao conhecimento e desenvolvimento pedagógico que lhe
permita ingressar no ensino médio e saber identificar sua vocação profissional;
Acompanhar e aprimorar o processo de transição das crianças de 5 anos da educação infantil para o ensino fundamental, incentivando os pais a fazerem parte dessa ação para que
elas se sintam mais seguras e preparadas nesse processo de mudança;
Intensificar o trabalho de Orientação Educacional no ensino médio, com vistas a nortear
os educandos na sua escolha profissional, através de reuniões e palestras com profissionais
das diversas áreas de graduação e por meio de relatos de ex-alunos, de suas experiências
após a conclusão do ensino médio;
Dar continuidade à implantação do Centro de Memória com a identificação, avaliação e
processamento técnico do acervo fotográfico, bem como iniciar o processo de registro da
história oral a partir de entrevistas/depoimentos de funcionários, ex-funcionários e de outros indivíduos, atores e clientes que fizeram parte da história do Sesc no estado de Goiás;
Acompanhar e avaliar o desempenho do aplicativo de cadastro de artistas e de grupos,
bem como das propostas artísticas que comporão a programação artístico-cultural do
Regional.
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Saúde e Alimentação
Atualizar o Manual de Boas Práticas na manipulação de alimentos e elaborar o plano de
ação referente às não conformidades nos serviços; monitorar a qualidade das preparações
através do pH, do controle microbiológico, da potabilidade da água e do processo de
produção de alimentos através dos formulários, conforme estabelecido pela legislação, em
todas as lanchonetes e restaurantes do Regional;
Dar continuidade, juntamente com a área de Tecnologia da Informação, ao desenvolvimento do Sistema de Alimentos e Bebidas;
Dar continuidade aos estudos e investigação do estado nutricional dos alunos da educação
infantil e do ensino fundamental, visando à implementação de ações para minimizar o sobrepeso/obesidade e propiciar melhoria na qualidade de vida dos mesmos;
Delimitar os territórios de atuação das Unidades Móveis do OdontoSesc e Saúde da Mulher
no horizonte de 2017-2022.

Lazer e Assistência
Dar continuidade ao trabalho em rede no estado, com a distribuição dos serviços de Turismo Social nas unidades executivas por meio da realização de reservas expressas via Hospedejá, inscrições de passeios e excursões nas Centrais de Atendimentos;
Ampliar a programação de lazer com o desenvolvimento do projeto Expedição vire Sesc,
em caráter experimental, em instituições sem fins lucrativos e comunidades carentes de
opções de lazer. A proposta contemplará atividades que oportunizem o acesso ao lazer e
expressem as experiências lúdicas, criativas, individuais ou coletivas desses indivíduos;
Expandir geograficamente a abrangência das realizações do Turismo Emissivo;
Realizar treinamento com os guias de turismo (prestadores de serviços) focando no atendimento e relacionamento com os clientes portadores de necessidades especiais;
Concluir o processo de aplicação e aprimoramento do Caderno Técnico para Eventos Esportivos Competitivos;
Iniciar a construção dos Cadernos Técnicos de Eventos Recreativos e Programação Sistemática;
Dar continuidade ao processo de direcionamento das programações sistemáticas e eventos
recreativos por eixos temáticos derivados de conteúdos educativos, socioculturais, históricos, ambientais, tecnológicos e esportivos associados ao lazer;
Reavaliar, em conjunto com as equipes técnicas de DFE, na perspectiva da multifuncionalidade, os espaços e equipamentos de treinamento/aula (academia e sala de ginástica),
buscando a adaptação às tendências da área e a ampliação programática da atividade;
Fortalecer o trabalho de articulação com as federações e representantes do esporte visando ao aprimoramento técnico na realização de eventos desta entidade;
Criar uma lista auxiliar para o acervo lúdico-recreativo, (jogos e brinquedos de pequeno,
médio e grande porte) com especificações básicas para favorecer, entre outros aspectos,
a aquisição de materiais duráveis e de coerência funcional e estética à especificidade da
atividade Recreação e ao vocacionamento das unidades.
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SUSTENTABILIDADE
O modelo econômico atual gera enormes desequilíbrios
sociais e, com igual preocupação, desequilíbrios ambientais. Compartilham-se os mesmos espaços e problemas, alguns países mais avançados, outros menos,
mas a realidade é que todos sofrem com os impactos
causados por estes desequilíbrios. Neste cenário, fica
evidente a necessidade de se refletir sobre práticas e
atitudes mais conscientes, sejam elas individuais ou coletivas.
Além de todas as medidas implementadas pelo Regional desde a década de 199016, as iniciativas adotadas
atualmente, com caráter permanente, estão centradas
nos eixos:

16 Entre estas ações, evidenciam-se: a construção de uma estação de tratamento de água
na unidade Sesc Caldas Novas, onde são tratados, em média, 12.000.000 (doze milhões)
de litros de água por mês; a gestão e o monitoramento de efluentes no Sesc Faiçalville e a
recirculação das águas das piscinas; criação de hortas nas unidades que desenvolvem a atividade Educação Infantil, com a utilização de toda a produção no preparo dos cardápios do
lanche das crianças; a criação de uma horta sustentável também na unidade do Mesa Brasil
Sesc Goiás para as ações educativas (curso de horta sustentável), realizadas pela unidade
junto às instituições sociais cadastradas no Programa. Em 2014, o Sesc Goiás ampliou sua
ação no campo da sustentabilidade, com a implantação do Programa ECOS – Programa de
Sustentabilidade CNC-Sesc-Senac, na Sede Administrativa do Regional. Por meio do Ecos,
novas iniciativas e práticas estão sendo adotadas, fortalecendo o compromisso do Regional
com o desenvolvimento social e ambiental de forma equilibrada, responsável e sustentável
(para conhecer todas as ações do Regional neste campo, consultar Programas de Trabalho
e Relatórios de Gestão do Sesc Goiás referentes aos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 e 2016, além de outros documentos produzidos pelo Regional desde 1990).
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Ética e Sustentabilidade
As questões éticas e de valores humanos tornaram-se fundamentais à política e à gestão do
desenvolvimento sustentável. Embora seja obrigatório o cumprimento das normas e leis que
regulam a conduta dos indivíduos e especialmente das empresas, no âmbito da utilização dos
recursos ambientais, o Regional pauta-se pela ética e transparência de seus procedimentos,
determinações, domínio e respeito a seus clientes e ao ambiente em que está inserido.

Educação ambiental
A educação ambiental é uma das vertentes de ação do Regional no campo da sustentabilidade.
Para além de uma programação sistematizada em ações ou projetos específicos que abordem
conteúdos nesta área, a proposta do Regional prima pela adoção permanente de atitudes e
hábitos através da compreensão dos limites e das potencialidades dos sujeitos (servidores,
clientes, fornecedores, parceiros, comunidades) envolvidos direta e indiretamente na ação institucional.  

Consumo sustentável
A exploração crescente dos recursos naturais coloca em risco as condições físicas de vida no
planeta e provoca impactos no comportamento e nas atitudes, nos estilos de vida individuais
e sociais. Neste sentido, o Sesc Goiás, ainda que em escala mais restrita na dimensão global
dos padrões de consumo, busca o fortalecimento de estratégias de consumo sustentável dos
recursos naturais, bens de consumo e de produção e, ainda, de práticas que orientam para
melhor aproveitamento de produtos e serviços.

Ações educativas em saúde ambiental
As práticas educativas devem alicerçar-se em ações multidisciplinares que favoreçam a formação de condutas conscientes, relacionadas a valores pessoais, como respeito, solidariedade,
prudência e cidadania, em vista da sustentabilidade socioambiental. A educação é essencial
para que haja atitude ética perante a questão ambiental.

QUADRO
de medidas
Os Quadros de Medidas consolidados, que se seguem,
representam as demandas dos órgãos da Administração e das unidades executivas no que se referem a:
Contratação e Capacitação de Pessoal, e Contratação de bens e serviços (construções, reformas e ampliações; serviços de manutenção de espaços físicos e
equipamentos, mobiliários e veículos).

Contratação de pessoal
Para favorecer a alocação de recursos orçamentários e o acompanhamento das áreas, têm-se
três quadros referentes às contratações de pessoal. O primeiro refere-se às demandas para o
quadro de pessoal efetivo, o segundo às demandas relativas às contratações por prazo determinado (aprendiz) e o terceiro, às demandas por estagiários.

Quadro 1 – Contratação de Pessoal – Efetivo
Órgãos
Divisão de Ação Social

Seção de Benefícios e
Segurança e Saúde do
Trabalho

Sesc Universitário

Sesc Cidadania

Atividades
Cooperação Técnica

Administração de Pessoal

Cargos

1

Assessor técnico II – 40h

1

Enfermeiro – 40h

2

Aprendiz

1

Profissional de Educação Física – 40h

1

Técnico em segurança do trabalho – 40h

Educação Infantil

1

Professor de Educação Infantil

Infraestrutura, Operações e Serviços

1

Porteiro – 44h

Administração de Pessoal

1

Artífice de manutenção (pintor) – 44h

Artes Cênicas

1

Instrutor de teatro (a termo)

1

Assessor técnico III – 40h

1

Auxiliar de disciplina – 40h

Sesc Educação
Continuada

Educação Complementar

Sesc Itumbiara

Desenvolvimento Físico-Esportivo

1

Profissional de Educação Física – 30h

Relacionamento Com Clientes

1

Assistentes administrativo III – 44h

2

Assistente administrativo IV – 40h

2

Auxiliar de serviços gerais – 12h X 36h

3

Auxiliar de saúde bucal – 20h

3

Auxiliar de saúde bucal – 40h

6

Dentista – 20h

1

Dentista – 40h

1

Assessor técnico III – 44h

11

Auxiliar de manutenção – 44h

1

Auxiliar de saúde bucal – 20h

1

Dentista – 20h

Sesc Caldas Novas

Saúde Bucal

Turismo Social

Sesc Jataí

Saúde Bucal

Fonte: DRH/SERET – Sistema Programa de Trabalho / Quadro de Medidas – 2018.
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Qtde.

Quadro 2 – Contratação de Aprendiz
s Órgãos

Atividades

Qtde.

Divisão de Ação Educacional

Direção, Coordenação e Supervisão

1

Seção de Apoio Operacional

Infraestrutura, Operações e Serviços

2

Seção de Benefício, Segurança e Saúde do Trabalho

Administração de Pessoal

2

Seção de Relações do Trabalho

Administração de Pessoal

1

Sesc Universitário

Direção, Coordenação e Supervisão

3

Sesc Campinas

Direção, Coordenação e Supervisão

3

Sesc Centro

Direção, Coordenação e Supervisão

5

Sesc Faiçalville

Direção, Coordenação e Supervisão

6

Sesc Cidadania

Direção, Coordenação e Supervisão

8

Sesc Educação Continuada

Direção, Coordenação e Supervisão

2

Sesc Central de Reservas

Direção, Coordenação e Supervisão

2

Mesa Brasil Sesc

Direção, Coordenação e Supervisão

2

Sesc Anápolis

Direção, Coordenação e Supervisão

5

Sesc Caldas Novas

Direção, Coordenação e Supervisão

14

Sesc Itumbiara

Direção, Coordenação e Supervisão

4

Sesc Jataí

Direção, Coordenação e Supervisão

4

Fonte: DRH/SERET – Sistema Programa de Trabalho / Quadro de Medidas – 2018.

Considerando a dinâmica de lotação dos aprendizes (movimentação entre áreas/atividades),
no decorrer do exercício, para efeitos de previsão e apropriação orçamentária, os quantitativos
de aprendizes previstos para 2018 foram alocados em uma única atividade nas respectivas
unidades orçamentárias.
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Quadro 3 – Contratação de Estagiários
Órgãos

Atividades

Áreas de
Graduação

DN

DR

-

1

Engenharia Civil

-

1

Arquiteto

1

1

Designer Gráfico

-

1

Jornalismo

Direção Regional

Implantação, Ampliação e Modernização
de Unidades Físicas

Assessoria de Divulgação

Direção, Coordenação e Supervisão

Divisão de Ação Educacional –
Biblioteca Central

Cooperação Técnica

2

-

Biblioteconomia

Seção de Benefício, Segurança
e Saúde do Trabalho

Administração de Pessoal

-

1

Educação Física

Educação Infantil

12

12

Pedagogia

Nutrição

1

-

Nutrição

Educação em Saúde

1

-

Serviço Social

Biblioteca

1

-

Biblioteconomia

Desenvolvimento Físico-Esportivo

4

-

Educação Física

Nutrição

1

-

Nutrição

Saúde Bucal

1

-

Odontologia

Educação em Saúde

1

-

Serviço Social

Biblioteca

1

-

Biblioteconomia

Desenvolvimento Físico-Esportivo

4

-

Educação Física

Nutrição

1

-

Nutrição

Saúde Bucal

1

-

Odontologia

Educação em Saúde

1

-

Enfermagem

Biblioteca

1

-

Biblioteconomia

Desenvolvimento Físico-Esportivo

2

-

Educação Física

Trabalho Social com Grupos

1

-

Serviço Social

Educação Infantil

12

12

Nutrição

2

-

Nutrição

Desenvolvimento Físico-Esportivo

3

-

Educação Física

Trabalho Social com Grupos

2

-

Serviço Social

34

24

4

-

Educação Física

Ensino Fundamental – Anos finais

2

-

Educação Física

Nutrição

1

-

Nutrição

Biblioteca

2

-

Biblioteconomia

2

-

Nutrição

1

-

Serviço Social

Educação Infantil

10

10

Nutrição

1

-

Nutrição

Saúde Bucal

1

-

Odontologia

Desenvolvimento Físico-Esportivo

2

-

Educação Física

Saúde Bucal

9

8

Odontologia

Sesc Universitário

Sesc Campinas

Sesc Centro

Sesc Faiçalville

Ensino Fundamental – Anos iniciais
Sesc Cidadania

Mesa Brasil Sesc

Sesc Anápolis

OdontoSesc I

Segurança Alimentar e Apoio Social

Fonte: DRH/SERET – Sistema Programa de Trabalho / Quadro de Medidas – 2018.
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Quantidade

Pedagogia

Pedagogia

Pedagogia

As contratações dos estagiários de Pedagogia das atividades Educação Infantil, Ensino Fundamental (Anos iniciais) e de Odontologia da unidade móvel do OdontoSesc I com custeio pelo
DR referem-se apenas aos meses de janeiro e fevereiro de 2018.

Capacitação de Pessoal
Potencializando o programa continuado de capacitação e desenvolvimento dos servidores,
nas suas diversas competências e funções, o Sesc Goiás prevê treinamentos e orientações
específicas que sustentam as realizações de serviços nas áreas administrativas e finalísticas. As
várias ações técnicas prioritárias que acontecem por iniciativa do Regional estão baseadas em
diagnósticos de atividades e serviços, além daquelas de exigências legais e normativas.
Para 2018, considerando-se somente as demandas de iniciativa do Regional, incluindo as capacitações sistemáticas necessárias ao desenvolvimento dos funcionários e aquelas normativas, a
previsão é capacitar 1.18517 funcionários por meio de 35 capacitações diferentes18, distribuídas
nos Programas Administração, Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. O total de 1.185
funcionários que serão beneficiados com, pelo menos, uma ação de capacitação em 2018, com
o quadro total de funcionários efetivos previstos para 201819, representa mais de 72% desse
quadro.

Quadro 4 – Capacitações previstas por Programa – Iniciativas DR
Programa

Número de
Capacitações

Total de
horas/treinamento

Número de
funcionários

Valores
Orçamentários (R$)

Educação

4

58

212

9.100,43

Saúde

8

102

193

25.496,34

Cultura

5

82

53

11.024,46

Lazer

9

126

397

48.298,77

Assistência

5

72

25

6.739,00

Administração

24

1.034

795

153.580,29

55

1.474

1.675

254.239,29

Total

Fonte: DRH/T&D – Sistema Programa de Trabalho / Quadro de Medidas – 2018.

Para garantir a realização das demandas de capacitações, serão investidos R$ 254.239,29 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos). As 35
capacitações diferentes previstas para serem realizadas em 2018 somam, no geral, um total de
510 horas/treinamento, considerando apenas a carga horária total de cada capacitação. Quando distribuídas por Programa, por atividade e por unidade executiva, este total bruto de 510
horas/treinamento representa 1.474, 1.666 e 1.460, respectivamente.

17 Refere-se ao total de funcionários diferentes. Todavia, há servidores que estão contemplados em mais de uma capacitação no mesmo Programa, ou na
mesma atividade, ou ainda em outros Programas e atividades, de tal forma que os totais dos três quadros diferem.
18 Algumas destas capacitações estão contempladas em mais de um Programa.
19 Incluindo o quadro atual (31/07/2017), somadas ao total de contratações previstas para 2018 para a ampliação do quadro efetivo.
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Quadro 5 – Capacitações previstas por Atividade – Iniciativas DR
Número de
capacitações

Carga/hora

Administração de Pessoal

6

2 28

Logística e Patrimônio

1

20

Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação

1

08

Programação e Avaliação

7

560

Serviços Financeiros

2

36

Relacionamento com Clientes

2

36

Comunicação Institucional

2

116

Infraestrutura, Operações e Serviços

4

64

Direção, Coordenação e Supervisão

3

36

Cooperação Técnica

2

38

Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas

1

20

Educação Infantil

3

38

Ensino Fundamental

2

18

Ensino Médio

1

08

Educação Complementar

2

30

Nutrição

4

56

Saúde Bucal

4

58

Educação em Saúde

3

36

Cuidado Terapêutico

1

08

Música

2

28

Biblioteca

3

46

Desenvolvimento Físico-Esportivo

6

72

Recreação

2

38

Turismo Social

1

16

Segurança Alimentar e Apoio Social

1

08

Trabalho Social com Grupos

3

44

69

1.666

Atividade

Total
Fonte: DRH/T&D – Sistema Programa de Trabalho / Quadro de Medidas – 2018.
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Quadro 6 – Capacitações previstas por unidade executiva – Iniciativas DR
Número de
Capacitações

Total de
horas/treinamento

Número de
funcionários

Sesc Universitári o

14

186

111

8.106,84

Sesc Campinas

14

182

109

11.043,00

Sesc Centro

15

184

117

9.214,48

Sesc Faiçalville

17

220

188

13.494,60

Sesc Cidadania

11

144

109

20617,91

Sesc Educação Continuada

7

108

48

2.108,50

Sesc Central de Reservas

1

20

01

73,50

Mesa Brasil Sesc

5

72

15

569,00

Sesc Anápolis

18

218

152

20.536,04

Sesc Caldas Novas

11

168

314

39.798,55

Sesc Itumbiara

18

240

141

37.098,00

Sesc Pirenópolis

7

96

31

12.315,50

Sesc Jataí

17

232

98

47.353,98

OdontoSesc I

3

40

08

420,92

OdontoSesc II

2

20

06

3.708,42

Sesc Saúde Mulher

3

44

07

423,00

Sesc Saúde Visão

3

44

05

391,00

166

2.218

1.460

Unidade executiva

Total

Valores
Orçamentários (R$)

227.273,24

Fonte: DRH/T&D – Sistema Programa de Trabalho / Quadro de Medidas – 2018.
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Quadro 7 – Especificações das capacitações por atividade20 – Iniciativas do DR
Atividade
Ensino Médio
Educação Complementar

Capacitações / Treinamentos / Cursos
Semana do Mestre Aprendiz.
CresSer desenvolvendo líderes – Grupo II;
Primeiros socorros no ambiente escolar.
Capacitação em relacionamento interpessoal e motivação;

Nutrição

CresSer desenvolvendo líderes – Grupo II;
Processo de trabalho interdisciplinar no TSI;
Excelência no atendimento ao cliente.
Capacitação em relacionamento interpessoal e motivação;

Saúde Bucal

CresSer desenvolvendo líderes – Grupo II;
Primeiros socorros para as equipes de saúde;
Requalificação em Saúde Bucal.
Capacitação em relacionamento interpessoal e motivação;

Educação em Saúde

CresSer desenvolvendo líderes – Grupo II;
Primeiros socorros para as equipes de saúde.

Cuidado Terapêutico
Música

Primeiros socorros para as equipes de saúde.
Capacitação em relacionamento interpessoal e motivação;
CresSer desenvolvendo líderes – Grupo II.
Capacitação em relacionamento interpessoal e motivação;

Biblioteca

CresSer desenvolvendo líderes – Grupo II;
Intercâmbio: rotinas de bibliotecas Sesc Goiás.
Capacitação em relacionamento interpessoal e motivação;
CresSer desenvolvendo líderes – Grupo II;

Desenvolvimento Físico-Esportivo

Intercâmbio DFE;
Primeiros socorros em ambiente esportivo;
Primeiros socorros em ambiente escolar;
Processo de trabalho interdisciplinar no TSI.

Recreação

CresSer desenvolvendo líderes – Grupo II;
Intercâmbio entre animadores socioculturais.

Turismo Social

Excelência no atendimento ao cliente.

Segurança Alimentar e Apoio Social

Capacitação em relacionamento interpessoal e motivação.
CresSer desenvolvendo líderes – Grupo II;

Trabalho Social com Grupos

Curso instrumental técnico para Assistentes Sociais;
Processo de trabalho interdisciplinar no TSI.

Fonte: DRH/T&D – Sistema Programa de Trabalho / Quadro de Medidas – 2018.

20 As especificações das capacitações por atividade são apenas para efeito de acompanhamento das demandas, uma vez que o montante das despesas
referentes às mesmas foi alocado na atividade Capacitação e Desenvovlimento de Pessoas.
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21
Quadro
IniciativasDR
DR
Quadro 88 –– Especificações
Especificações das
das capacitações
capacitações normativas
normativas ––Iniciativas
21

Atividades

Capacitações / Treinamentos / Cursos
Atualização das boas práticas na manipulação dos alimentos,
Relacionamento interpessoal e excelência no atendimento ao cliente;
Brigada de incêndio Sesc Goiás;
NR-10 – Segurança em eletricidade

Administração de Pessoal

NR-13 – Caldeiras;
NR-33 – Trabalho em espaço confinado (trabalhadores autorizados);
NR-35 – Trabalho em Altura
Treinamento para os membros da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – Cipa.

Fonte: DRH/T&D – Sistema Programa de Trabalho / Quadro de Medidas – 2018.

Além destas ações técnicas de capacitações de iniciativa do Sesc Goiás, tem-se, também, as
demandas propostas pelo Sesc DN em seu Pré-Programa e acatadas pelo Regional, as quais
enriquecerão a programação nesta área, para o exercício de 2018. A seguir, quadro com as
especificações destas demandas por programa.
Quadro 9 – Especificações das capacitações – Pré-Programa DN
Programas

Capacitações / Treinamentos / Cursos
CT - Formação de formadores;

Administração

Encontro nacional de comunicação;
Prevenção ao câncer de pele;
Programa nacional de formação de educadores sociais.
CT – Com(A)rtes na educação do Sesc;

Educação

CT - Ensino Médio – ressignificação, necessidades e possibilidades;
Diálogos com as práticas pedagógicas.

Saúde

CT - Educação permanente em Saúde Bucal VI;
CT – Estratégia de formação do projeto Sesc Saúde Mulher.
CT - Diálogos em produção cultural;
CT - Emergências contemporâneas: o espaço performativo da cena;
CT - Histórias das danças brasileiras;
CT - Música em curso;

Cultura

CT - Gestão de equipamentos culturais;
Colóquio da rede Sesc de Bibliotecas;
Encontro nacional de Literatura;
Encontro nacional de Audiovisual;
Encontro nacional da Música;
Encontro nacional de Artes Cênicas.
Encontro nacional de coordenadores de esportes do Sesc;

Lazer

Encontro nacional de Turismo Social - 70 anos do Turismo Social do Sesc;
Encontro nacional dos profissionais de Recreação.

Assistência

Encontro nacional de coordenadores do Programa MBS.

Fonte: Pré-Programa Sesc DN 2018.

21 As despesas referentes às capacitações normativas para 2018 foram alocadas na atividade Administração de Pessoal.
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Investimentos – Infraestrutura
Para 2018, a política de investimentos na infraestrutura conta com recursos orçamentários no
valor de R$ 8.645.419,00 (oito milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e
dezenove reais). Deste total, R$ 1.240.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta mil reais) referem-se ao comprometimento do Regional com a aquisição e modernização de equipamentos
e mobiliários, conforme detalhado nos quadros abaixo.
Os valores apresentados a seguir referem-se especificamente ao montante custeado pelo Regional. Os recursos financeiros que serão custeados pelo Departamento Nacional do Sesc não
constam no montante do Orçamento-Programa do Regional.

Quadro 10 – Construções, reformas e ampliações (em curso)
Unidades orçamentárias

R$

Direção Regional

2.520.000,00

Sesc Universitári o

138.000,00

Sesc Campinas

100.000,00

Sesc Faiçalville

260.000,00

Sesc Anápolis

938.000,00

Sesc Caldas Novas

994.000,00

Total

4.950.000,00

Fonte: DIFIN/SEAF - Sistema Programa de Trabalho / Quadro de Medidas – 2018.

Quadro 11 – Serviços de manutenção (preventiva e corretiva) de espaços físicos
Unidades orçamentárias

R$

Divisão de Recursos Humanos

4.500,00

Sesc Universitári o

73.000,00

Sesc Campinas

260.000,00

Sesc Centro

101.000,00

Sesc Faiçalville

777.000,00

Sesc Cidadania

786.000,00

Sesc Educação Continuada

141.200,00

Sesc Central de Reservas

2.919,00

Mesa Brasil Sesc

36.500,00

Sesc Anápolis

45.900,00

Sesc Caldas Novas

109.500,00

Sesc Itumbiara

20.900,00

Sesc Pirenópolis

85.000,00

Sesc Jataí

12.000,00
Total

2.455.419,00

Fonte: DIFIN/SEAF - Sistema Programa de Trabalho / Quadro de Medidas – 2018.
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Quadro 12 – Equipamentos, mobiliários e veículos
Unidades orçamentárias

R$

Tecnologia da Informação

44.000,00

Divisão de Recursos Humanos

16.600,00

Sesc Universitári o

55.025,00

Sesc Campinas

49.438,00

Sesc Centro

136.600,00

Sesc Faiçalville

16.575,00

Sesc Cidadania

24.200,00

Sesc Educação Continuada

28.850,00

Mesa Brasil Sesc

21.200,00

Sesc Anápolis

304.293,00

Sesc Caldas Novas

469.019,00

Sesc Itumbiara

21.500,00

Sesc Pirenópolis

27.300,00

Sesc Jataí

15.400,00

OdontoSesc I

10.000,00

Total

1.240.000,00

Fonte: DIFIN/SEAF - Sistema Programa de Trabalho / Quadro de Medidas – 2018.

Quadro 13 – Detalhamento dos serviços com obras, reformas e manutenções dos espaços físicos
Órgãos / Unidades
executivas

Direção Regional

Atividade

Implantação, Ampliação e
Modernização de Unidades Físicas

Implantação, Ampliação e
Modernização de Unidades Físicas

Especificação dos serviços

Construção de um galpão para acomodar o
almoxarifado central do Regional;
Reforma do edifício sede da Administração Regional.
Reforma com revitalização da Central de
Atendimento.
Pintura das fachadas e instalação de pingadeiras nas
platibandas do ginásio de esportes e do bloco

Sesc Universitário

administrativo;
Infraestrutura, Operações e Serviços

Substituição de oito portas dos boxes dos sanitários
do 1º e 2º pavimentos do bloco administrativo;
Substituição do rejunte da piscina semiolímpica.

Implantação, Ampliação e
Modernização de Unidades Físicas

Reforma com revitalização da Central de
Atendimento.
Pintura interna e externa dos ambientes da unidade

Sesc Campinas

(fachadas, paredes internas, tetos, muros, gradis,
Infraestrutura, Operações e Serviços

caixas de inspeções);
Revitalização do ginásio de esportes;
Readequação das salas de spinning e de pilates.
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Órgãos / Unidades
executivas

Sesc Centro

Atividade

Infraestrutura, Operações e Serviços

Implantação, Ampliação e
Modernização de Unidades Físicas

Especificação dos serviços
Execução de parede de fechamento para
adequação do depósito do teatro;
Substituição de placas acústicas danificadas do teatro.
Reforma com revitalização da Central de
Atendimento.
Manutenção no sistema de combate a incêndio
(hidrante, mangotinho/sprinklers), instalações
elétricas, sistema de proteção de descarga (pararaios) e sistema de iluminação de emergência para
atender às normas do corpo de bombeiros;
Manutenção da cobertura em estrutura de alumínio
e chapas de policarbonato na escadaria e hall da
unidade;
Impermeabilização da laje do bloco de serviço,
do telhado do ginásio e da laje da portaria da
Educação Infantil;
Elaboração de projeto para substituição dos
revestimentos nas fachadas dos prédios;

Sesc Faiçalville
Infraestrutura, Operações e Serviços

Manutenção dos vestiários com substituição dos
revestimentos cerâmicos, manutenção das
instalações hidrossanitárias e elétrica e substituição
das louças, metais, espelhos e portas dos boxes;
Manutenção e revitalização do playground;
Substituição dos registros e dos dois filtros que
compõem o sistema filtrante das águas das piscinas
de “lazer 1” e do toboágua;
Manutenção corretiva dos postes de iluminação do
complexo esportivo com substituição das lâmpadas
e reatores danificados e regulagem dos refletores;
Reparo em todo o piso vinílico da quadra do ginásio;
Serviço de limpeza das estrutura metálicas do ginásio.
Manutenção corretiva e preventiva nos brises da
unidade;
Manutenção e reposição de gesso da unidade;
Elaboração de projeto para adequações do sistema de
segurança e circuito fechado de televisão da unidade;

Sesc Cidadania

Infraestrutura, Operações e Serviços

Impermeabilização das lajes do auditório e da
lanchonete;
Pintura das grades externas da unidade e fachadas
do bloco do Ensino Fundamental e do auditório;
Reforma das calçadas com execução de piso tátil;
Manutenção corretiva e preventiva das persianas
do bloco do Ensino Médio.
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Órgãos / Unidades
executivas

Atividade

Especificação dos serviços
Instalação de insulfilm nas janelas das salas de aula;
Reforma do balcão da recepção da unidade;

Sesc Educação
Continuada

Infraestrutura, Operações e Serviços

Pintura externa da unidade;
Manutenção corretiva e preventiva nos brises;
Manutenção e reposição do forro de gesso da unidade;
Manutenção corretiva e preventiva das persianas.

Sesc Central
de Reservas

Infraestrutura, Operações e Serviços

Manutenção corretiva (troca de peças) nos aparelhos
de ar condicionado.
Instalação de placa cimentícia para fechamento de
estrutura aparente na fachada da unidade;
Instalação de forro PVC, luminária e alteração da
porta de acesso do refeitório da unidade;

Mesa Brasil Sesc

Infraestrutura, Operações e Serviços

Manutenção corretiva da pintura das paredes internas
da unidade;
Substituição das caixas d’água;
Instalação de protetores de parachoque na doca da
unidade.

Implantação, Ampliação e
Modernização de Unidades Físicas
Sesc Anápolis
Infraestrutura, Operações e Serviços

Construção do bloco esportivo e reforma com
ampliação da cozinha da unidade.
Construção de cobertura para ligar o bloco da
Administração ao bloco da recreação/lanchonete;
Reforma do telhado do ginásio de esportes.

Implantação, Ampliação e
Modernização de Unidades Físicas
Sesc Caldas Novas

Continuação dos serviços de reforma do bloco da
portaria dos “clientes passantes do dia” para
implantação da clínica odontológica e reestruturação
da portaria e Central de Atendimentos;
Reforma com ampliação do restaurante da unidade;
Continuação dos serviços de reforma e reestruturação
do bloco de serviços para implantação da lavanderia.

Infraestrutura, Operações e Serviços

Sesc Itumbiara

Infraestrutura, Operações e Serviços

Reforma com reestruturação do espaço infantil;
Manutenção preventiva dos geradores da unidade.
Manutenção preventiva e corretiva das sala de
musculação e de spinning;
Manutenção corretiva da quadra esportiva.

Pousada
Sesc Pirenópolis

Infraestrutura, Operações e Serviços

Construção de nova caixa de gordura para a cozinha;
Manutenção da estação de tratamento de esgosto (ETE);
Substituição do revestimento tipo pastilha das piscinas.

Sesc Jataí

Infraestrutura, Operações e Serviços

Construção de depósito no estacionamento para a
guarda de materiais esportivos e recreativos;
Manutenção da pintura do brinquedo em fibra de
vidro do parque aquático.

Fonte: DIFIN/SEAF - Sistema Programa de Trabalho / Quadro de Medidas – 2018.
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Programa de
COMPROMETIMENTO
E GRATUIDADE (PCG)
Em cumprimento ao compromisso firmado entre o Ministério da Educação (MEC), o Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) e o Sesc, para 2018, o Regional permanecerá concentrando os recursos do PCG referentes ao
percentual com a gratuidade nas atividades do Programa Educação.

Na atividade Educação Infantil, dos 683 clientes inscritos na Realização Pré-escola, nas unidades do Sesc Universitário, Sesc Faiçalville e Sesc Anápolis, 311 estão previstos para serem
beneficiados com estes serviços gratuitamente. Na atividade Educação Fundamental, desenvolvida apenas na unidade do Sesc Cidadania, do total de 1.570 clientes inscritos nas Realizações Anos iniciais e Anos finais, 588 serão contemplados com a gratuidade. Deste total, 300
referem-se aos Anos Iniciais e 288 aos Anos finais.
Na atividade Ensino Médio – Realização Anos letivos, dos 410 clientes totais matriculados
no Sesc Cidadania, unidade que desenvolve esta atividade, 149 clientes estão previstos para
serem beneficiados com estes serviços gratuitamente. Já na atividade Educação Complementar, o Regional incluirá a gratuidade apenas na Realização Curso referente à Modalidade
Complementação Curricular. Estão previstos para serem beneficiados com a gratuidade 140
clientes matriculados nos cursos de idiomas (inglês, espanhol, francês e alemão) do Sesc Educação Continuada.
De acordo com as Normas Gerais para Aplicação do Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG, em 2018 o Sesc deverá aplicar 33,33% da receita compulsória líquida em
ações educativas do PCG e metade deste percentual (16,67%) em ações gratuitas. Sendo assim, do valor da despesa destinada à aplicação nas ações totais do PCG (educação básica e
continuada e ações educativas dos demais programas), o Sesc Goiás prevê a aplicação de R$
60.570.531,16 (sessenta milhões, quinhentos e setenta mil, quinhentos e trinta e um reais e
dezesseis centavos), o correspondente a 77,56% da receita compulsória líquida, conforme se
constata na tabela 5 (Aplicação da Receita Compulsória Líquida – PCG). Este montante previsto
é 132,7% superior em relação à meta de 33,33%. Já as despesas resultantes das previsões com
a oferta de gratuidade representam um montante de R$ 15.136.502,68 (quinze milhões, cento
e trinta e seis mil, quinhentos e dois reais e sessenta e oito centavos), percentual 16,3% acima
da meta de 16,67%.
Abaixo, apresentam-se detalhadamente, as tabelas com os demonstrativos dos recursos a serem aplicados no PCG, bem como metas da produção (nas variáveis clientes e demais variáveis
relativas à natureza de cada realização/serviço prestado ao cliente).
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Tabela 5 – Aplicação da Receita Compulsória Líquida – PCG
Valores Previstos –
Conforme DecretoLei (R$)

Especificações
80% - Receita Compulsória

Valores Previstos
– Resultantes do
Orçamento (R$)

82.154.763,00

82.154.763,00

(-) Comissão para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (2%)

1.643.095,26

1.643.095,26

(-) Contribuição à Fecomércio (3,0%)

2.415.350,03

2.415.350,03

78.096.317,71

78.096.317,71

26.029.502,69

26.029.502,69

Recursos Aplicados no Programa de Comprometimento e
Gratuidade (PCG)

26.029.502,69

60.570.531,16

Recursos Aplicados na Gratuidade

13.014.751,35

15.136.502,68

Receita Compulsória Líquida
Valor destinado ao PCG (33,33%)

Fonte: DIFIN/SEAF – Orçamento-Programa 2018 – Planilhas de Cálculos PCG.

O total da receita compulsória especificada na tabela acima (R$ 82.154.763,00) refere-se exclusivamente à receita compulsória, diferindo, portanto, do total das receitas de contribuições (compulsória e adicional para o Sesc) evidenciadas na página 185 no subtítulo Fontes de
Financiamento e na Tabela 15 – Fontes de Receitas (R$ 82.164.763,00). No montante de R$
82.164.763,00 inclui-se as demais receitas de contribuições, tais como, as receitas oriundas de
convênios, por exemplo.

Tabela 6 – Previsão de Metas de Produção (Clientes e Frequência) e Recursos Aplicados na Gratuidade
Atividades

Realizações

Metas de Produção
Previstas
Clientes

Educação Infantil
Educação Fundamental
Ensino Médio
Educação Complementar
Total

Frequência

Pré-escola

311

219.495

Anos iniciais

300

279.603

Anos finais

288

319.733

Anos letivos

149

207.103

Curso – Idiomas (1º semestre)

70

4.003

Curso – Idiomas (2º semestre)

70

4.076

1.188

1.034.013

Valores
Previstos com
a Gratuidade
3.458.183,06
8.375.090,67
2.993.331,27
309.897,68
15.136.502,68

Fontes: ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas 2018 e DIFIN/SEAF – Orçamento-Programa 2018.
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Artes Cênicas - Dança

Artes Cênicas - Circo

Total – Programa Saúde

Educação em Saúde - Sem Modalidade

Total – Programa Educação

Educação Complementar - Complementação Curricular

Ensino Médio - Sem Modalidade

Ensino Fundamental - Sem Modalidade

Educação Infantil - Sem Modalidade

Atividades / Modalidades

-

Intervenção Urbana

60

Palestra

-

70

Oficina

Desenvolvimento de experimentações

-

715

-

Debate

Curso

Apresentação

54

-

Oficina

-

Apresentação

625

Debate

Videodebate

1.378

-

Palestra
Roda de Conversa

-

80

Oficina
Orientação

415

120

Curso

3.795

Curso / Idiomas

16

410

Oficina / Idiomas

Progressão Parcial

Anos Letivos

23

670

Anos Finais
Progressão Parcial

900

Anos Iniciais

15

60

414

140

34.585

3.330

302

1

120

1.800

625

1.378

20.482

390

594

5.414

1.080

205.910

569.663

741.317

842.175

485.018

Variáveis eleitas

Produção
683

Clientes

Pré-escola

Realizações

832.131,56

124.654,11

1.387.152,78

1.387.152,78

45.681.612,69

7.465.483,88

8.233.536,31

21.944.281,08

8.038.311,42

Valores

Tabela 7 – Previsão de Metas de Produção (clientes e Frequência) e Recursos Aplicados em Educação e Ações Educativas dos demais Programas
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Apresentação

360

576

80

-

Empréstimo - Número
Empréstimo - Clientes presentes

521
1.848
-

Reunião
Visita Domiciliar, Institucional e Comunitária

1.137

Palestra

Oficina

Formação de Grupos (Clientes – Inscrições)

24 0

-

Consulta

Oficina

-

Captação e difusão de livros

364

32.775

1.848

8.184

1.485

64.365

146.830

145.913

941

1.950
14.810

-

Debate
Exibição
Oficina

810

120

288

9

34.570

34.320

60

2.174

45

120

Palestra
Oficina

40

-

666

Oficina

Intervenção Urbana

Curso

-

60

Palestra
Apresentação

-

16.475

17.900

Variáveis eleitas

Produção

198

410

Clientes

Oficina

Realizações

Debate

Curso

Fonte: ASPLAN – Sistema de Previsões de Metas 2018 e DIFIN/SEAF – Orçamento-Programa 2018.

Total Geral

Total – Programa Assistência

Trabalho com Grupos - Sem Modalidade

Total – Programa Cultura

Biblioteca – Sem Modalidade

Audiovisual – Sem Modalidade

Literatura – Sem Modalidade

Música – Sem Modalidade

Artes Cênicas – Teatro

Atividades / Modalidades

60.570.531,16

1.071.287,09

1.071.287,09

12.430.478,59

4.953.446,42

492.734,96

44.209,23

3.279.838,22

2.703.464,07

Valores

Finanças e
ORÇAMENTO
Considerando os documentos referenciais estratégicos, o novo Codeco, o Referencial Programático e as
Normas Gerais de Aplicação do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), o Sesc Goiás estruturou sua classificação orçamentária com o detalhamento
das despesas e receitas em nível de modalidade, e em
nível de atividade, para aquelas as quais a estrutura
programática não prevê modalidades. Assim, as despesas relativas a Remuneração a Pessoal (salários, 13º
salários, férias, horas extras, gratificação de função, adicionais e outras despesas inerentes a remuneração) e
as despesas relativas a Benefícios a Pessoal (Unimed e
EPI’s, inclusive uniformes) serão todas apropriadas nas
respectivas atividades (geral) ou nas modalidades (no
caso das atividades com modalidades) de lotação dos
funcionários; os Encargos Patronais (INSS, FGTS, PIS e
outros encargos decorrentes da lei) serão alocadas na
atividade Direção, Coordenação e Supervisão de cada
unidade orçamentária; as despesas referentes a Benefícios de Pessoal (projetos de qualidade de vida e saúde
do servidor/funcionário, PPRA e PCMSO, capacitações
normativas – NRs, lanches e refeições de servidores/
funcionários, Sipat e outras despesas inerentes a esta
ação e vale transporte) serão alocadas na atividade Administração de Pessoal de cada unidade orçamentária.

FINANÇAS
Para 2018, o Sesc Goiás dará continuidade às ações de aperfeiçoamento, principalmente no
que se refere aos seus instrumentos de planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua gestão, conforme evidenciado abaixo.
Realização de pesquisas e estudos com a finalidade de identificar as necessidades e demandas dos clientes, direcionando assim a programação para atender a estas necessidades
e demandas;
Investimentos em capacitações/treinamentos com a finalidade de aperfeiçoar os métodos
e técnicas de trabalho;
Busca contínua da criatividade e inovação em todas as ações, como fatores essenciais para
o desenvolvimento da programação, com a inclusão de novos eventos e projetos;
Investimentos em recursos tecnológicos, com a finalidade de aprimorar a qualidade de dados e de informações, promover a segurança e confiabilidade da informação e a agilidade
nos processos, entre outros aspectos;
Implantação de pagamento dos serviços de hospedagem com cartão de crédito via portal
Sesc Goiás, proporcionando maior agilidade e comodidade para o cliente, além do parcelamento em até 10 vezes sem juros;
Aperfeiçoamento dos sistemas de acompanhamento, controle e avaliação da programação
prevista em relação à realizada, bem como da execução orçamentária;
Investimentos na manutenção e revitalização dos espaços físicos das unidades executivas,
bem como em equipamentos e mobiliários;
Redução de desperdício, com a implantação de várias medidas, tais como: a reforma do
prédio da Administração a qual favorecerá, entre outros aspectos, a utilização de recursos
ecologicamente sustentáveis; aquisição de geradores de energia para a unidade do Sesc
Caldas Novas; continuidade das ações do Programa Ecos e ampliação das ações do Programa no Sesc Centro, entre muitas outras;
Implantação de programas de bem-estar voltados para os servidores visando a mudanças
de atitudes e comportamento, reduzindo, assim, os custos com assistência médica.

ORÇAMENTO
Para o desenvolvimento do Programa de Trabalho no exercício de 2018, a Administração Regional em Goiás aperfeiçoou seus processos financeiros e orçamentários e, sem comprometer
a sua finalidade e objetivos, contará com um montante de investimentos na ordem de R$
159.606.350,00 (cento e cinquenta e nove milhões, seiscentos e seis mil, trezentos e cinquenta
reais), representando um crescimento de 11,52% de recursos financeiros em relação às previsões orçamentárias iniciais e um decréscimo de 0,9 ponto percentual em relação aos valores
retificados para 2017.
Esta diferença expressa o alinhamento do Regional frente ao aumento da receita compulsória
realizada em 2017, bem como da receita compulsória estimada para 2018. Desta forma, apresentamos a seguir os quadros com as propostas orçamentárias para 2018.
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FONTES DE FINANCIAMENTO
No que concerne às receitas, do valor global de R$ 159.606.350,00 (cento e cinquenta e nove
milhões, seiscentos e seis mil, trezentos e cinquenta reais), R$139.241.267,00 (cento e trinta e
nove milhões, duzentos e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e sete reais) referem-se às
receitas correntes e R$ 20.365.083,00 (vinte milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e oitenta
e três reais) às receitas de capital.
Das receitas correntes, a principal fonte é a contribuição compulsória e adicional para
o Sesc, totalizando R$ 82.164.763,00 (oitenta e dois milhões, cento e sessenta e quatro mil,
setecentos e sessenta e três reais), o que representa 51,48% da receita global. As receitas de
serviços, segunda maior fonte do Regional, composta por receitas geradas pelas diversas atividades e serviços, totalizam R$ 50.184.000,00 (cinquenta milhões, cento e oitenta e quatro mil
reais).
Segue abaixo, tabelas com os valores orçamentários detalhados por Aplicação dos recursos
financeiros, Fontes de receitas, Receitas e despesas por Programa, Receitas e despesas por
unidade orçamentária e Receitas e despesas por Programa, Atividade e Modalidade.
Tabela 14 – Aplicação dos Recursos Financeiros
Especificações

Valor

%

Remuneração a Pessoal

58.118.000,00

36,41

Encargos Patronais

22.508.000,00

14,10

Benefícios a Pessoal

12.737.000,00

7 ,9 8

Uso de Material de Consumo

20.663.00 0,0 0

12,95

Serviços de Terceiros – PF

1.124.000,00

0,70

Serviços de Terceiros – PJ

35.851.000,00

22,46

2.415.350,00

1,51

153.416.350,00

96,12

1.240.000,00

0,78

Contribuições Confederativas e Federativas
Total das Despesas Correntes
Equipamentos e Mobiliários em Geral
Obras em Curso
Total das Despesas de Capital
Total

4.950.000,00

3 ,1 0

6.190.000,00

3,88

159.606.350,00

100,00

Fonte: UU.EE./SEAF – Orçamento-Programa 2018.

Tabela 15 – Fontes de Receitas
Especificações

Valor

%

Contribuições e Adicionais para o Sesc

82.164.763,00

51,48

Serviços

50.184.000,00

31,44

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

5.000.000,00

3,13

Subvenções Ordinárias

1.884.504,00

1,18

8.0 00, 00

0,01

139.241.267,00

87,24

20.365.083,00

12,76

159.606.350,00

100,00

Outras Receitas Correntes
Total das Receitas Correntes
Mobilização de Recursos Financeiros
Total
Fonte: UU.EE./SEAF – Orçamento-Programa 2018.
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Tabela 16 – Receitas e Despesas por Programa
Programas / Atividades
Educação
Saúde
Cultura
Lazer
Assistência
Administração
Total

Receitas

Despesas

Desempenho
Rec. X Desp.
(%)

8.920.000,00

31.031.414,00

28,75

19.890.000,00

31.890.281,00

62,37

604.000,00

9.016.725,00

6,70

20.670.000,00

48.301.062,00

42,79

-

1.663.432,00

0,00

89.157.267,00

37.703.436,00

231,47

139.241.267,00

159.606.350,00

86,06

Fonte: UU.EE./SEAF – Orçamento-Programa 2018.

Os valores das despesas em cada Programa demonstrados nesta tabela 16, representam as
previsões de despesas das atividades específicas de cada Programa e também as despesas referentes às Atividades Comuns a todos os Programas. Desse modo, os totais das despesas em
cada Programa desta tabela se diferenciam dos valores das despesas evidenciadas na Tabela
18, uma vez que na tabela 18, as despesas referentes às Atividades Comuns a todos os Programas estão demonstradas separadamente.
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Tabela 17 – Receitas e despesas por unidade orçamentária
Unidades Orçamentárias
Presidência

Receitas

%

Despesas

%

-

-

3.065.450,00

1,92

89.057.267,00

55,80

5.445.228,00

3,41

Controladoria

-

-

227.378,00

0,14

Assessoria de Planejamento

-

-

485.682,00

0,30

Centro de Informática

-

-

1.073.808,00

0,67

Assessoria de Divulgação

-

-

458.203,00

0,29

Divisão Financeira

-

-

2.871.545,00

1,80

Divisão de Suporte Operacional

-

-

3.246.296,00

2,03

Divisão de Recursos Humanos

-

-

7.364.330,00

4,61

Divisão de Ação Social

-

-

1.002.056,00

0,63

Direção Regional

-

-

1.071.916,00

0,67

Sesc Universitário

Divisão de Ação Educacional

1.437.747,00

0, 9 0

5.912.301,00

3,70

Sesc Campinas

2.372.205,00

1,49

7.735.113,00

4,85

Sesc Centro

3.125.317,00

1,96

12.356.298,00

7,74

Sesc Faiçalville

3.703.175,00

2,32

13.585.140,00

8,51

Sesc Cidadania

7.055.222,00

4,42

26.133.070,00

16,37

Sesc Educação Continuada

1.750.210,00

1,10

6.343.141,00

3,97

Sesc Central de Reservas

3.036.842,00

1,90

3.369.256,00

2,11

-

-

1.333.835,00

0,84

1.607.345,00

1,01

10.096.128,00

6,33

23.061.000,00

14,45

30.470.371,00

19,09

858.027,00

0,54

5.596.268,00

3,51

1.442.300,00

0,90

2.037.734,00

1,28

734.610,00

0,46

6.151.763,00

3,85

OdontoSesc I

-

-

370.623,00

0,23

OdontoSesc II

-

-

438.923,00

0,28

Sesc Saúde Mulher

-

-

598.627,00

0,38

Sesc Saúde Visão

-

-

765.867,00

0,48

20.365.083,00

12,76

-

-

159.606.350,00

100,00

159.606.350,00

100,00

Mesa Brasil Sesc
Sesc Anápolis
Sesc Caldas Novas
Sesc Itumbiara
Sesc Pirenópolis
Sesc Jataí

Mobilização Financeira
Total
Fonte: UU.EE./SEAF – Orçamento-Programa 2018.
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1.873.910,00

Complementação Curricular

Sem Modalidade

Educação em Saúde

Total – Programa Lazer

Turismo Social

Recreação

Desenvolvimento Físico-Esportivo

3.036.842,00
12.485.000,00

Turismo Emissivo
Turismo Receptivo

20.670.000,00

1.400.355,00

897.085,00

2.718.392,00

Sem Modalidade

Formação Esportiva

Exercícios Físicos Sistemáticos

63.410,00

Eventos Físico-Esportivos

604.000,00

30.069,00

68.916,00

Sem Modalidade

Biblioteca

-

-

Avaliação Físico-funcional

Sem Modalidade

Audiovisual

Total – Programa Cultura

Sem Modalidade

Literatura

220.627,00

Teatro
164.668,00

178.436,00

Dança

Sem Modalidade

10.200,00

19.890.000,00

741.560,00

0,00

15.825,00

Circo

Música

Artes Cênicas

Total – Programa Saúde

Atenção Médica

Atenção em Enfermagem

Sem Modalidade

Saúde Bucal

Cuidado Terapêutico

17.967.115,00

Sem Modalidade

Nutrição
1.165.500,00

8.920.000,00

Total – Programa Educação

Educação Complementar

1.459.423,00

Sem Modalidade

Ensino Médio

4.986.066,00

Sem Modalidade

Ensino Fundamental

600.601,00

Receitas

Sem Modalidade

Modalidades

Educação Infantil

Programas / Atividades

Tabela 18 – Receitas e despesas por Programa, Atividade e Modalidade

14.524.647,00

2.878.883,00

2.902.426,00

3.707.611,00

1.103.776,00

3.105.936,00

477.486,00

348.529,00

5.460.457,00

2.031.717,00

201.781,00

15.965,00

1.499.017,00

1.269.738,00

382.159,00

60.080,00

31.171.993,00

1.377.822,00

226.956,00

609.102,00

5.180.524,00

23.777.589,00

18.707.065,00

3.210.184,00

3.526.571,00

9.368.835,00

2.601.475,00

Despesas

142,31

433,68

104,63

37,77

81,27

87,52

13,28

19,77

11,06

1,48

0,00

0,00

10,99

1 7 ,3 8

46,69

16,98

63,81

53,82

0,00

2,60

22,50

75,56

47,68

58,37

41,38

53,22

23,09

Desempenho
Rec. X Desp. (%)
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Controladoria, Auditoria e Fiscalização

-

-

Pesquisas e Estudos Especializados

Direção, Coordenação e Supervisão

Fonte: UU.EE./SEAF – Orçamento-Programa 2018.

159.606.350,00

20.365.083,00

Mobilização de Recursos Financeiros

Total

1.884.504,00

-

Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas

Total – Atividades Comuns a todos os Programas

1.537.650,00

-

Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas

159.606.350,00

69.493.462,00

6.923.973,00

1.409.528,00

-

2.415.350,00

29.114.287,00

110.589,00

26.593.828,00

1.388.257,00

19.371.275,00

722.419,00

3.484.135,00

227.305,00

4.088.255,00

168.875,00

3.879.834,00

1.158.600,00

5.619.852,00

22.000,00

877.451,00

427.292,00

364.276,00

85.883,00

Despesas

Cooperação Técnica

1.884.504,00

-

Infraestrutura, Operações e Serviços

Cooperação Financeira

-

87.272.763,00

-

100.000,00

Comunicação Institucional

Total – Programa Administração

Serviços Jurídicos

Relacionamento com Clientes

87.164.763,00

-

Programação e Avaliação

Serviços Financeiros

-

Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação

8.000,00

-

Administração de Pessoal

Logística e Patrimônio

-

-

-

-

-

Receitas

Total – Programa Assistência

Sem Modalidade

Redes

Desenvolvimento de Capacidades

Modalidades

Deliberação

Trabalho Social com Grupos

Segurança Alimentar e Apoio Social

Programas / Atividades

2,71

0,00

0,00

0,00

78,02

0,00

0,00

0,00

0,00

450,53

0,00

2,87

0,00

2132,08

0,00

0,00

0,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Desempenho
Rec. X Desp. (%)

CALENDÁRIO 2018
JANEIRO

1. Confraternização Universal

ABRIL

1. Páscoa

21. Tiradentes

FEVEREIRO

13. Carnaval

MARÇO

30. Paixão de Cristo

MAIO

1. Dia do Trabalho

31. Corpus Christi

JUNHO

CALENDÁRIO 2018
JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

7. Independência do Brasil

OUTUBRO

NOVEMBRO

2. Finados
15. Proclamação da República

DEZEMBRO

25. Natal

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

A título de curiosidade e referência técnica
de diagramação, este projeto foi composto
em fonte Avenir para os textos e
fonte DIN condensed para títulos.
Goiânia, dezembro de 2017.

#sescgoiás

acesse • compartilhe • participe

sescgo.com.br
sescgo
sescgoias
Foto capa: Espetáculo de rua durante
4ª Sesc Aldeia Diabo Velho, em Goiânia
Foto contracapa: Público da 4ª Sesc
Aldeia Diabo Velho

Serviço Social do Comércio
Departamento Regional Goiás
Rua 19, 260, Centro, Goiânia-GO

