PROJETOS DO SESC BARREIRAS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Nome do
Projeto
CINE SESC

VISITA SESC

MANHÃ ESPORTIVA
SESC JOVEM

VISITA DIRIGIDA
BIBLIOTECA SESC

SAÚDE EM FOCO

Descrição

Dia

Valor

Como agendar/inscrever

Projeto cultural de exibição de filmes do
acervo Sesc (que abrangem diferentes e
variadas faixas etárias), nacionais e
internacionais, que podem ser exibidos no
Teatro do Sesc Barreiras para até 310 pessoas
por sessão.

Qualquer dia da
semana e horário.
OBS: verificar
disponibilidade.

GRATUITO

socialbarreiras@sescbahia.com.br
Enviar data desejada, lista de participantes e idade.

Gratuito para
instituições públicas e
R$ 8,00 p/participante
para instituições
privadas.

socialbarreiras@sescbahia.com.br
Através de envio de ofício para Gerente da Unidade
Ismael Ribeiro, indicando data, nº de participantes
(até 100 no máx.) e faixa etária.
OBS: para cada 15 participantes deverá ter um
maior responsável acompanhando.

socialbarreiras@sescbahia.com.br ou
esporteBarreiras@sescbahia.com.br
Através de envio de ofício para Gerente da Unidade
Ismael Ribeiro, indicando data, nº de participantes
(até 150 no máx.).
OBS: para cada 15 participantes deverá ter um
maior responsável acompanhando.

Projeto recreativo para todas as faixas etárias,
realizado das 9h às 17h, de acordo com a
seguinte programação:
 9h - Palestra de saúde;
 9h30 - Cinema;
 11h- Recreação dirigida (quadra ou
piscina);
 12h em diante - Banho de piscina ;
 12h em diante - Salão de Jogos.
 16h – Recreação.

Sexta-feira

Projeto recreativo com ênfase esportiva, para
jovens de 11 a 18 anos, realizado das 9h às
12h, de acordo com a seguinte programação:
 9h - recepção e aquecimento;
 9h30 - gincana na quadra;
 9h30 - mini torneio Society;
 11h00 - recreação aquática.

Sábado

Gratuito para
instituições públicas e
R$ 8,00 p/participante
para instituições
privadas.

Projeto cultural que prevê visita para
conhecimento do espaço, acervo de livros e
periódicos da Biblioteca da Unidade.

Sexta-feira

GRATUITO

efilho@sescbahia.com.br (até 25 participantes)

Segunda-feira a
sexta-feira

GRATUITO

enfermeirabarreiras@sescbahia.com.br
Informar tema desejado e faixa etária.

Projeto de saúde que prevê visitação da
enfermeira da Unidade às instituições para
orientações sobre temas de saúde que podem
ser solicitados pela própria instituição ou
temas sazonais.

CLUBE SESC DE XADREZ
E TÊNIS DE MESA

APLES
(Atividades
Psicomotoras Lúdicas
Esportivas)

VOLEIBOL

FUTSAL

Projeto recreativo sendo Tênis de Mesa a
partir de 09 anos e Xadrez 07 anos, sem idade
máxima limite, que prevê encontros
quinzenais para aprendizado, troca de
experiência, treinamento das modalidades.
Cada sábado uma modalidade, permitindo a
inscrição em ambas.

Sábados
15h às 17h

GRATUITO

Curso sistemático de multipráticas esportivas
para crianças de 04 a 10 anos, que prevê o
trabalho corporal para desenvolvimento motor
a partir da experimentação e realização de
jogos, brincadeiras e outras atividades de
forma lúdica.

02 vezes na
semana
(verificar dias e
horários no site
www.sescbahia.co
m.br ou 36134220)

Carteiras Sesc R$ 18,70
Conveniado R$ 33,66
Usuário R$ 37,40

Curso sistemático de iniciação esportiva para
crianças de 11 a 14 anos, que prevê o trabalho
corporal para desenvolvimento motor a partir
da modalidade voleibol.

02 vezes na
semana
(verificar dias e
horários no site
www.sescbahia.co
m.br ou 36134220)

Carteiras Sesc R$ 18,70
Conveniado R$ 33,66
Usuário R$ 37,40

Curso sistemático de iniciação esportiva para
crianças de 11 a 14 anos, que prevê o trabalho
corporal para desenvolvimento motor a partir
da modalidade futsal.

02 vezes na
semana
(verificar dias e
horários no site
www.sescbahia.co
m.br ou 36134220)

Inscrições diretamente na Unidade Barreiras, no
Salão de Jogos ou Setor Social.

Inscrições diretamente na Unidade Barreiras.

OBS: GRATUITO para
família com renda de
até 3 salários mínimos.

Inscrições diretamente na Unidade Barreiras.

OBS: GRATUITO para
família com renda de
até 3 salários mínimos.

Carteiras Sesc R$ 18,70
Conveniado R$ 33,66
Usuário R$ 37,40
OBS: GRATUITO para
família com renda de
até 3 salários mínimos.

Inscrições diretamente na Unidade Barreiras.

