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O projeto Açõo Educotivo do SESI-SP é umo iniciolivo
inclusivo que, por meio do oferto de inlenso progromoçõo
grotuiÌo, busco o inicioçõo de novos públicos, ompliondo
o olconce do proposlo de formoçõo de ploleios.
Ao exploror o potenciol pedogógico dos conteúdos
opresenÌodos em codo otividode, insere-os como
ferromento poro o educoçõo permonente.

A proposïo, presente em todo o Estodo de Sõo Poulo,
estó voltodo òs escolos públicos e porticulores, oos
visitqntes que desejom conhecer o ombiente dos orÌes
e do culturo e os comunidodes locolizodos em boirros
corenÌes de equipomenÌos e evenÌos culturois.
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Hó mois de ó0 onos. o SESI-SP vem permiÌindo
que milhores de pessoos ossistom grotuitomenïe o

espetóculos de quolidode.

A frequêncio do público jovem no progromoçõo é

omplo, com prioridode de ocesso òs escolos.
Um conjunto tronsformodor de oÌividodes proporciono
oos olunos umo vivêncio rico em experìêncios,
emoções e conhecimenÌo.
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As opresentoções de segundo o sexÌo, no período
diurno, sõo direcionodos poro ogendomento escolor.
Solicitomos oo público esponÌôneo consulÌor
com ontecedêncio o disponibilidode de ingressos
remonescenles.
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SexÌos, òs l5h.
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De segundo o sexÌo, dos l0h òs l3h e dos l{h òs l7h,
pelo lelefone rr 4523 5ltlO, com o Secrelorio Unico.
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Cia. Tricotando Palauras

l8 de outubr0 lseHra I lehso
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nisrórios que mìsiurom reorrdodê e ronrosÌo

A onço-rei Iouoretê nõo é umo simples onço-rei. Por mogio
de Tupõ, de dio elo é onço e Ò noiÌe elo viro genÏe. Só que o

coitodinho é muiïo oÌropolhodo e, por isso, orrumo confusõo
com os oulros onimois do floresto. Elo se ocho muito esperto'
mos no finol sempre se dó mol. O espetóculo, que ieÚne

músico, conto e donço, crio um ombienÌe prozeroso e de

reflexõÒ poro os crionços no momenÌo do conloçõo. Sõo
opresentodos três histórios: IouoreÍê e o Anto, Iouorelê e o
Jobuti, Iouoretê, o Roposo e o Jabuli.

Contoçõo de Histórios, t{5 min
DiÍeçõo: Ano Poulo Gonçolves I Êlenco: Ano Poulo Gonçolves, Adrìono lvloÌoki ê AnÌônìo

Meiro I lV1úsicos: Juìius Gonçolves e Anìônio Meiro
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