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Nesta edição do Boletim Informativo celebramos 
mais uma grande conquista: a inauguração 
da nossa 38ª Unidade no Estado, em São João 
Batista. Uma estrutura que nos possibilita ampliar 
ainda mais a oferta de eventos e serviços na 
região. Atualmente, contamos com 30 Unidades 
Operacionais, três hotéis e cinco quadras do 
Projeto Sesc Comunidade, no Estado. 

Nossas Unidades são espaços de descobertas, 
de desenvolvimento das potencialidades, e 
transformação, onde promovemos experiências 
marcantes, sem perder de vista o acolhimento, a 
convivência e a atenção. E todos estão convidados 
para experimentar tudo o que oferecemos de 
melhor, no evento “Sesc Recebe”, realizado no dia 
24/02. Estaremos de braços abertos para receber 
os nossos clientes e as pessoas que ainda não 
conhecem o trabalho que desenvolvemos.

Fevereiro marca outro importante momento 
em nossa Instituição: a volta às aulas. Neste ano 
vamos receber 8.665 alunos nas Escolas Sesc 
em todas as regiões do Estado. Para tornar este 
momento mais tranquilo às famílias, publicamos 
uma matéria com dicas das nossas equipes sobre 
preparo das crianças e adaptação escolar.

Para finalizar, destacamos alguns eventos 
estaduais em nossa programação cultural: o 
espetáculo “Canções para Pequenos Ouvidos” 
na Rede de Teatros Sesc; a Mostra de cinema “A 
Poesia do Cotidiano e das Cidades; e exposições 
de artes visuais em Lages, Joaçaba, Joinville e 
Concórdia. 

Desejamos uma boa leitura!

Roberto Anastácio Martins 
Diretor Regional do Sesc/SC
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Com o compromisso de contribuir com a qualidade de vida dos catarinenses, o Sesc ampliou a 
atuação no Estado e abriu as portas de uma nova Unidade, em São João Batista. A cerimônia oficial de 
inauguração aconteceu no dia 28 de janeiro, com as presenças do Presidente do Sistema Fecomércio/
SC, Bruno Breithaupt, do Diretor Regional do Sesc/SC, Roberto Anastácio Martins, autoridades, 
imprensa e convidados. 

E D I T O R I A L

Cláudio Nathan Pinheiro Correia
Aluno do Pré-vestibular do Sesc Prainha passou em segundo lugar em Direito na UFSC e também na 

Udesc, Unisul e Cesusc. Em 2019, o curso do Sesc registrou 95 aprovações nos vestibulares de verão da 
UFSC e UDESC, um índice de 40%.

D E P O I M E N T O

O cursinho foi muito importante, 
pois os professores trouxeram os 
conteúdos de forma diferenciada, 
com alguns macetes, bom-humor 
e leveza, e isso fez a diferença. Na 
hora das provas, tive vários insights, 
parecia que escutava as vozes do 
Charles, do Bruno, da Patrícia, do 
Luciano, do Rui e de outros mestres, 
com todo o conhecimento que nos 
passaram. Também aprendi a 
importância da rotina de estudos e 
de manter a calma na hora da prova, 
pois o psicológico influencia muito.

I N S T I T U C I O N A L

Sesc inaugura Unidade em São João Batista

A sede está localizada na Av. Egídio Manoel 
Cordeiro, centro, em um prédio de dois 
pavimentos com uma área de 3.668,85 m². Para 
a implantação, o Sesc investiu R$ 7.842.968,40 
em obras e equipamentos. No local, a Instituição 
oferece serviços e eventos nas áreas de 
Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. 
O Sesc São João Batista disponibiliza Academia 
(Treinamento Multifuncional, Pilates Estúdio e 
Ginásticas Funcional, Master e Ritmos), Escola 
com Educação Infantil (creche e pré-escola), 
Ensino Fundamental, Projeto Habilidades de 
Estudo (contraturno escolar), Biblioteca, Ballet, 
curso de Inglês, Projeto Idoso Empreendedor, 
entre outras atividades que serão implantadas 
gradativamente. 

“O conjunto de iniciativas do Sesc representa 
o efetivo empenho dos empresários do 
comércio  de bens, serviços e turismo em 
oferecer à população serviços de amplo alcance 
socioeducativo. Nossos investimentos são para 
trazer aos trabalhadores, seus dependentes 
e ao público em geral, novas oportunidades 
para a promoção da qualidade de vida e bem-
estar”, declara Bruno Breithaupt, Presidente do 
Sistema Fecomércio/SC e do Conselho Regional 
do Sesc.

Foto: Anna Maykot

Foto: Anna Maykot

Foto: acervo pessoal
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Início de ano, início das aulas, início do novo. Independente da turma, da idade 
ou da escola, tem sempre novidades e, muitas vezes, ansiedade. Nas Escolas 
Sesc, este dia está chegando. Em fevereiro, 8.665 estudantes voltam às aulas 
em todas as regiões do Estado: no dia 11/02 a Instituição recebe as crianças 
da Educação Infantil e no dia 13/02 é a vez dos alunos do Ensino Fundamental; 
dos projetos de contraturno escolar Habilidades de Estudo e Horizonte; do 
Ensino Médio e Técnico em Programação de Jogos Digitais em Palhoça; e da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltarem aos bancos escolares.

Após um longo período de férias, como os pais podem se preparar e 
auxiliar seus filhos no retorno aos estudos? Engana-se quem pensa que para 
as famílias este é um momento fácil de enfrentar. Deixar os filhos, sejam 
eles marinheiros de primeira viagem ou veteranos, sem levar consigo um 
sentimento de culpa é para poucos. 

Cada família tem sua forma de organização e critérios para o início do ano 
escolar. Cabe à escola transmitir segurança, confiabilidade e conforto a quem 
está chegando para mais um ano. “Os pais precisam entender que as crianças 
necessitam ter rotina e responsabilidade e que a escola é um dos primeiros 
espaços em que elas têm esta experiência”, salienta a educadora e analista de 
Programação Social do Sesc, Rossane Aparecida Dotti Santos.

Antes de iniciar as aulas ou nos primeiros dias, as Unidades do Sesc 
realizam reuniões para apresentar as equipes, a proposta pedagógica e os 
espaços escolares. “É muito importante se fazer presente, pois é o momento 
em que orientamos sobre a adaptação, esclarecemos as dúvidas, escutamos 
as angústias e preocupações”, reforça Rossane. “Escola, crianças e famílias 
fazem parte de um ‘todo’ que é único e imprescindível. E, para esse ‘todo’ 
acontecer, a parceria e a integração são fundamentais”.

Volta às aulas: como preparar as crianças para o 
início do ano letivo 

E S C O L A

Sesc inaugura Unidade em São João Batista

Foto: Cristiano Prim

Foto: Cristiano Prim

Pode ser a primeira vez na vida em uma escola. Ou em uma nova 
instituição e até mesmo na transição de uma série para outra. O fato 
é que a adaptação escolar é um momento delicado para todos que a 
vivenciam. Por isso, é importante que a família e a escola trabalhem em 
conjunto, para que consigam criar vínculos fortes e ajudem a criança a 
passar por esse momento de transição. 

“Cabe aos pais passar confiança às crianças e sustentar com 
segurança o período de adaptação. E à escola acolher os alunos e 
suas famílias, mostrando seu comprometimento com o bem-estar e a 
educação das crianças”, salienta a educadora Fernanda Mello de Moura, 
analista de programação social do Sesc. “Esse processo é permeado 
pelo novo: um novo espaço, novas pessoas, novas rotinas. A construção 
de laços de afeto é o caminho pelo qual família e escola passarão para 
que consigam equilibrar esta relação e transformar o desconhecido, em 
algo conhecido e mais confortável”. 

Segundo Fernanda, a despedida é o momento mais delicado da 
adaptação. “Muitas crianças choram e deixam os pais inseguros. 
Nestas horas, é importante ser carinhoso, mas firme e se despedir 
sem delongas. Dizer à criança o que vai acontecer, passa segurança. 
Por isso, é preciso dar um abraço, um beijo, dizer que vai embora, mas 
volta, daqui a pouco, e realmente ir embora. Voltar, após se despedir, 
vai demonstrar falta de confiança, vai deixar a criança ansiosa e 
preocupada com a próxima despedida”, explica.

A educadora também orienta a não sair de fininho, enquanto a criança está distraída. “A apreensão do pequeno quando se der conta de que o pai não está mais 
com ele, dificultará a construção de confiança tão necessária neste momento. Importante lembrar que crianças pequenas entendem melhor as emoções passadas 
pelos adultos do que as suas falas. Portanto, faz mais sentido demonstrar confiança, do que dizer que está tudo bem”.

A adaptação acontece de forma diferenciada entre as crianças. Cada uma reage de maneira peculiar: algumas choram, o que não quer dizer que elas não vão 
conseguir brincar e se distrair quando os pais forem embora. “É bem comum, chorarem enquanto a família está por perto, mas, a partir do momento que percebem 
que os pais foram embora, se acalmam. Outras crianças não choram, mas não significa que já estejam adaptadas, elas podem demonstrar seus sentimentos de 
outra forma”. A duração da adaptação depende de muitos fatores e, portanto, varia de criança para criança. No entanto, é importante frisar que é a rotina que vai 
fazer com que ela se acostume ao novo espaço e desenvolva uma relação positiva com os professores.

O momento da adaptação escolar 

Dicas para os pais
• Organize a volta à escola com as crianças, como uniforme, material 

escolar, transporte, horário de dormir, etc.
• Transmita segurança.
• Cumpra os combinados, como o horário que irá buscá-lo na escola.

• Não barganhe com o filho para que ele vá à escola.
• Ouça com atenção como foi seu dia.
• Realize a tarefa com as crianças, percebendo como acontece a 

sua aprendizagem.
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Nova modalidade CrosSesc é oferecida em 15 cidades

Vem aí o Sesc Recebe, um dia repleto de bem-estar, 
disposição e alegria

E X P E R I M E N T A Ç Ã O   

Foto: Cristiano Prim

No domingo (24/02), o Sesc vai apresentar 
ao público tudo o que tem de bom no evento 
“Sesc Recebe”, realizado simultaneamente em 
todas as Unidades, das 10h às 17h. Será um 
dia de muito bem-estar, disposição e alegria, 
com atividades gratuitas para todas as idades – 
uma oportunidade para as pessoas conhecerem 
melhor e experimentarem os principais serviços 
oferecidos nas áreas de Educação, Saúde, 
Cultura, Lazer e Assistência. 

Promovida há seis anos consecutivos, a ação 
abre o calendário de eventos do Sesc aos 
domingos, com programação especial voltada 
aos trabalhadores do comércio de bens, serviços 
e turismo e ao público em geral. “Em nossas 
Unidades, os catarinenses encontram serviços 
de qualidade, ambientes acolhedores, além de 
equipes dedicadas e preparadas para atender a 
todos. Neste importante momento institucional, 
estaremos de braços abertos para receber os 
nossos clientes e também as pessoas que ainda 

Praticar atividades físicas em grupo nas dependências do Sesc e ao ar livre são diferenciais do Programa CrosSesc, nova modalidade oferecida pela 
Instituição, que associa elementos do treinamento funcional, exercícios de levantamento de peso olímpico e atividades de condicionamento metabólico. 
A atividade foi lançada em 2018 como piloto nas unidades Balneário Camboriú e Ingleses, em Florianópolis. Neste ano, começa a ser ofertada também 
nas Academias Sesc em: Blumenau, Criciúma, Curitibanos, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Mafra, Palhoça, São Bento do Sul, São Joaquim, São Miguel do Oeste, 
Tubarão e Xanxerê. 

As aulas acontecem em turmas com uma média de 12 alunos e podem ser praticadas cinco vezes por semana, com instrutor específico. Nas atividades 
praticadas nas salas de ginástica o foco são exercícios de coordenação, agilidade, flexibilidade e resistência. Na Academia, a atenção maior é ao trabalho 
de força, potência e resistência. Quando praticada ao ar livre, a velocidade e outras atividades de condicionamento metabólico são o ponto alto do treino. 

O CrosSesc trabalha uma variedade de exercícios funcionais, englobando as valências físicas e respeitando a individualidade biológica de cada aluno. 
A atividade desenvolve nos alunos qualidades físicas diretamente ligadas à autoestima, melhora na condição geral de saúde e prevenção de doenças, 
além da otimização das capacidades físicas dos praticantes como: resistência cardiorrespiratória, força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação e 
agilidade. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas nas Unidades Sesc que oferecem a atividade. Em algumas cidades serão realizados aulões 
especiais gratuitos para apresentar o CrosSesc.

não conhecem o trabalho que desenvolvemos. Vamos mostrar na prática como o Sesc é capaz de ajudar a transformar a vida das pessoas para melhor”, 
declara Roberto Anastácio Martins, Diretor Regional do Sesc. 

A programação é diversificada e dinâmica, para que o público possa participar do máximo de ações ao longo do dia. Entre elas, aulões de ginástica, 
pilates, academia aberta, brincadeiras, oficinas de recreação, circuitos de esportes, ações de nutrição, blitz com testes de saúde, sessões de quick 
massagem, orientações sobre cursos. Integram ainda o evento, apresentações artísticas, sessões de cinema, aulas experimentais de música, dança e 
teatro, rodas de leitura, contação de histórias nas bibliotecas, visitação às Escolas, entre outras atividades. Para os maiores de 60 anos, serão oferecidas 
oficinas do Projeto Idoso Empreendedor e vivências de dança circular. Nas Unidades que possuem Restaurantes, os espaços estarão abertos, com um 
cardápio especial. Confira a programação de cada Unidade em: https://sesc-sc.com.br/site/agenda/sesc-recebe. 
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A C O N T E C E

Itaiópolis e Faxinal dos Guedes na rota do Sesc Saúde Mulher

Mostra “A Poesia do Cotidiano e das Cidades” 

Exposições de artes visuais 
em Lages, Joaçaba, Joinville 
e Concórdia

A partir de fevereiro, mulheres de Itaiópolis, no Norte do Estado e 
Faxinal dos Guedes, no Oeste catarinense, terão acesso gratuito à 
mamografia digital e exame citopalógico (papanicolau que previne o 
câncer de colo uterino), oferecidos nas Unidades Móveis Sesc Saúde 
Mulher. Nos dois municípios, o projeto atende de 11/02 a 05/04, 
promovendo também diversas ações educativas para a promoção em 
saúde.

“O Sesc Saúde Mulher está equipado com o que há de mais moderno 
em termo de tecnologias de mamografia e suas aplicações para o 
diagnóstico do câncer de mama. O mamógrafo é digital o que proporciona 
um melhor desempenho para avaliação do resultado e como a imagem 
fica disponível rapidamente, facilita o procedimento para a paciente e 
para toda a equipe”, declara Jéssica da Luz Pereira Pucci, gerente de 
Saúde do Sesc Santa Catarina. “Dentre os pontos reportados, podemos 
destacar o fato de que a realização da mamografia pode salvar muitas 
vidas, principalmente em pacientes em que o tumor está nos estágios 
iniciais”, finaliza Jéssica

As pessoas estão tão mergulhadas em suas rotinas que pouco reparam o quanto o cotidiano e as cidades estão imersas de poesia. Para superar essa, o 
CineSesc apresenta, de 7 a 10 de março, em 26 Unidades no Estado, uma mostra com quatro filmes apaixonantes e detonadores da felicidade do instante: 
São eles: “Paterson”, de Jim Jarmusch; “O Sabor da Vida”, de Naomi Kawase; “O que está por vir”, de Mia Hansen-Love, e “Columbus”, de Konogada. Confira a 
programação completa no site do Sesc-SC.

No dia 7 de fevereiro, o Sesc Santa Catarina abre quatro exposições 
no Estado, com visitação gratuita. Pelo projeto nacional ArteSesc, 
o Centro Cultural Vidal Ramos Sesc Lages recebe a mostra “Carlos 
Vergara viajante: experiência de São Miguel das Missões”. Através do 
projeto estadual Rede Sesc de Galerias as mostras “Enlaces Afetivos” de 
Silvana Búrigo; “Desenhos Contemporâneos” de Diego de Los Campos; 
e “Caminho das Águas” de Tito Oliveira, chegam aos espaços do Sesc 
Joaçaba, Joinville e Concórdia, respectivamente. As visitações são 
gratuitas e acontecem até 22 de março, nas galerias do Sesc em cada 
cidade. Mais informações no site do Sesc-SC.

Orquestra Modesta (SP) circula 
pela Rede de Teatros Sesc com 
o espetáculo “Canções para 
Pequenos Ouvidos”

Apresentações gratuitas em: Joinville (15/02), Jaraguá do Sul (16/02), Itajaí 
(17/02), Florianópolis (19/02), Laguna (20/02), Lages (21/02), Concórdia 
(23/02) e Chapecó (24/02).

Sinopse: É anunciado o concerto de uma grande orquestra. Enquanto o 
palhaço Sandoval aguarda ansioso a chegada dos grandes músicos, quatro 
palhaços chegam para o atrapalhar. Ao se depararem com um palco cheio de 
instrumentos musicais, quinquilharias e objetos largados no local, cada um 
ao seu tempo entra em contato com suas memórias e conta uma história em 
forma de canção. Classificação: Livre. Mais informações no site do Sesc-SC.

Foto: Amanda Areias

Foto: Chan WeArt

Foto: Guarim de Lorena



Pontos de atendimento

1.  Araranguá
2. Balneário Camboriú
3. Biguaçu
4. Blumenau
5. Brusque
6. Caçador
7. Canoinhas
8. Chapecó
9. Concórdia
10. Criciúma
11. Curitibanos
12. Florianópolis
13. Forquilhinha
14. Irani
15. Itajaí
16. Jaraguá do Sul
17. Joaçaba

18. Joinville
19. Lages
20. Laguna
21. Mafra
22. Palhoça
23. Penha
24. Rio do Sul
25. São Bento do Sul
26. São João Batista
27. São Joaquim
28. São José
29. São Miguel do Oeste
30. Tijucas
31. Tubarão
32. Urubici
33. Xanxerê

ACADEMIA

DEPARTAMENTO REGIONAL

CENTRO DE ATIVIDADES

ESCOLA

HOTEL / POUSADA

MESA BRASIL

QUADRA COMUNITÁRIA

RESTAURANTE

UNIDADE MÓVEL
*  em obras

VENHA CONHECER, 
É ABERTO PARA TODA
A COMUNIDADE*.
Para informações sobre formas de pagamento 
e Cartão Sesc, procure a área de Relacionamento com Clientes.
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Restaurante
Sesc

Qualidade que cabe no seu bolso.

Acompanhe as informações do Boletim no blog sesc-sc.com/blog


