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Apresentação 
 

A presença e atuação do Sesc no estado do Rio Grande do Norte vem se ajustando às 

realidades conjunturais do país. Por meio de ações e serviços nas áreas de Educação, Saúde, 

Cultura, Lazer e Assistência, o Sesc atende preferencialmente o trabalhador do comércio de 

bens, serviços e turismo e seus dependentes e outras parcelas menos favorecidas da sociedade, 

objetivando promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e a 

qualidade de vida da sociedade. 

Para o exercício de 2020, o Sesc no Rio Grande do Norte pauta o desenvolvimento de 

suas ações por meio de propostas programáticas consistentes e inovadoras que visam aprimorar 

cada vez mais os serviços prestados, destaque para as atividades sistemáticas desenvolvidas 

diariamente nas unidades operacionais e importantes projetos como Mostra Sesc de Arte e 

Cultura, Jogos dos Comerciários, Outubro Rosa e realização de duas importantes obras de 

reforma: o Sesc Enseada Praia Hotel e a unidade Sesc Potilândia, unidade que apresenta a 

segunda maior Escola da Instituição no estado, que está inserida em um bairro no qual o próprio 

Sesc viabilizou construções de moradias por meio de uma linha de financiamento exclusiva para 

trabalhadores do comércio na década de 60. 

Este Programa de Trabalho expressa nossos objetivos e metas para alcançar 55.072 

habilitações de trabalhadores de comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. Deste 

total, 17.202 são matrículas novas. Também serão emitidas 5.996 credenciais destinadas a outras 

categorias de clientes.  

Visando a ampliação e melhoria da qualidade das propostas programáticas e 

administrativas, bem como os investimentos em infraestrutura física e tecnológica (obras e 

reformas, aquisição e modernização dos equipamentos) previstos para 2020, o Departamento 

Regional aportará recursos orçamentários no montante de R$ 60.239.050,00 . 

Fortalecer a ação social do Sesc por meio do desenvolvimento de ações educativas é o 

compromisso e o fazer diário desta Instituição ao longo de mais de sete décadas.   

 

Marcelo Fernandes de Queiroz 
 

Presidente do  Conselho Regional do Sesc AR/RN 
 
 
 

Fernando Virgilio de Macedo Silva 
 

Diretor Regional
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Finalidade 

 

 
Criado e mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, o Serviço 

Social do Comércio - Sesc tem por finalidade pensar e executar ações que contribuam para a 

efetiva melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo 

e de seus familiares, em especial, atendendo a outras parcelas da sociedade menos favorecidas, 

em conformidade à missão institucional.  

O cliente principal do Sesc é o trabalhador do comércio de menor renda e seus 

dependentes, que, através das diversas formas de atuação da instituição, têm acesso a gama de 

serviços que a organização oferta em todo o Estado do Rio Grande do Norte. 

Sob o regime de descentralização executiva, o Sesc atua em todos os estados da 

Federação e no Distrito Federal com uma infraestrutura constituída de centros de atividades, 

colônias de férias, hotéis, clínicas médicas e odontológicas, bibliotecas, teatros, restaurantes, 

ginásios de esportes e clubes de lazer, entre outras unidades, contando com uma equipe 

especializada para atender o trabalhador do comércio e seus dependentes nas diversas áreas de 

atuação.  

No RN, o Sesc está presente em onze unidades fixas e três unidades móveis, com atuação 

em todos os programas desenvolvidos pela Instituição, com programações variadas e atrativas 

para os mais diversos públicos.  
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1. Diagnóstico de Situação 

 

O diagnóstico de situação realizado indica a atuação e direciona para mudanças ou 

manutenção das iniciativas capitaneadas pela instituição. O processo de construção das metas 

para 2020 está pautado no equilíbrio para um crescimento sólido, o que requer novas formas de 

pensar e agir, entendendo que os resultados de gestão sugerem recuar em algumas frentes de 

trabalho e avançar em outras.  

Destacamos como forças identificadas neste diagnóstico: os serviços subsidiados com 

preços acessíveis para a clientela comerciária; a qualificação do corpo técnico e gestor; e o 

planejamento participativo e integrado que aliadas às oportunidades externas, como a busca 

crescente da população pela melhoria da qualidade de vida; o reconhecimento da instituição 

Sesc como referência no desenvolvimento de ações na área social, sinalizam para a manutenção, 

fortalecimento e o aprimoramento de ações que aproveitem da melhor maneira os resultados da 

análise. É previsto que em um processo coerente e natural algumas fragilidades sejam 

identificadas, como os espaços pouco adequados para desenvolvimento de alguns tipos de 

atividades; carência de processos finalísticos, de apoio e gestão atualizados; bem como as 

ameaças existentes no contexto em que se encontra inserido o Sesc, como, a mudança de 

referenciais e parâmetros econômicos e seus reflexos na arrecadação; além da interferência do 

Estado na criação de medidas (reformas políticas, fiscais e econômicas) que impactam 

diretamente na existência de receita suficiente para possibilitar o desenvolvimento de iniciativas 

e projetos. A seguir apresentamos um detalhamento desse diagnóstico por programa. 

 

 
1.1 Educação 

 
O censo da educação básica 2018, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira – INEP mostra que muitas escolas não tem 

infraestrutura adequada para a oferta da educação, sendo mais afetadas por esta realidade as 

escolas localizadas no Norte e Nordeste do País, dados que elevam a responsabilidade da 

Educação no Sesc no sentido de melhorar a formação dos futuros geradores de riqueza 

intelectual, de conhecimento e econômica para o Brasil.  

Segundo dados apresentados pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do 

Norte, o estado se propõem a melhorar a taxa de analfabetismo, qua atualmente, de acordo com 

o IBGE é de 15,76% e aumentar o índice de leitura no Estado, que é de 63,34%, conforme dados 

da pesquisa do Instituto Certus e Instituto de Desenvolvimento da Educação- IDE. Através do 
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Programa RN Alfabetizado, o governo pretende garantir que, em quatro anos, a alfabetização 

de 100% das crianças de até 7 anos de idade e reduzir em 50% em até 4 anos, e em 100% até 

2025, a taxa de analfabetismo absoluto de pessoas a partir dos 15 anos, promovendo a inclusão 

delas na educação de jovens e adultos.  

Nesse contexto, o Sesc RN atua por meio da realização das atividades de Educação 

Infantil, Ensino  Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Complementar. 

Nessa perspectiva, a Educação Infantil e o Ensino Fundamental tem como maioria de 

matriculados nas escolas os filhos de trabalhadores do comércio nos municípios de Natal, 

Macaíba, Caicó e Mossoró, atendendo ainda a alunos dependentes de outras categorias de 

clientes Sesc. Já nas unidades do Sesc Zona Norte, Nova Cruz e São Paulo do Potengi são 

desenvolvidas as atividades de Acompanhamento Pedagógico e  Educação de Jovens e Adultos. 

As atividades desenvolvidas dentro do Programa Educação estão inseridas em sua maioria no 

Programa de Comprometimento e Gatuidade – PCG desse Departamento Regional, no que 

concerne ao Comprometimento e a Gratuidade em si. 

 
1.2 Saúde 

 

Os investimentos em saúde no Brasil não correspondem às necessidades tão clamadas 

pelo setor, o que impacta de forma incisiva no número de ações desenvolvidas voltadas para a 

prevenção de doenças e de educação para a conquista, garantia e manutenção da saúde.   

O Programa Saúde nos últimos anos vem trabalhando fortemente na promoção e 

prevenção à saúde, seguindo o que apontam os dados produzidos anualmente pela Secretaria 

Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte e Ministério da Saúde. O Sesc  RN propõe 

anualmente atividades e projetos que se relacionem com a realidade dos trabalhadores do 

comércio e seus dependentes e comunidade em geral, em estreita articulação com organismos 

públicos obedecendo o calendário de ações que reforçam mutuamente o trabalho desenvolvido 

pelo Sesc com as parcerias externas. 

A atividade de Nutrição vem desenvolvendo desde 2011 o Projeto de Avaliação 

Nutricional dos Alunos das Escolas Sesc – AvanSesc e o Projeto Prevenção às Obesidades, 

como forma de fortalecer junto aos alunos a adoção de hábitos alimentares saudáveis e 

balanceados, inserindo a educação alimentar e nutricional na prática escolar. 

São fornecidos ainda em nossas unidades operacionais desjejum, lanches, almoços e 

jantares com qualidade, segurança alimentar e nutricional, com cardápio balanceado e 

supervisionado por nutricionistas, com destaque para elementos da culinária regional. 
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A Saúde Bucal contempla um conjunto de atividades clínicas e educativas que buscam 

contribuir de forma efetiva para a melhoria da qualidade de vida da sua clientela por meio da 

sua promoção, tratamento e manutenção.A Promoção da Saúde Bucal e a Educação em Saúde 

constituem-se nos dois grandes eixos norteadores da organização das ações desta área. Na 

prática, a articulação desses dois campos determina um arranjo capaz de potencializar, de forma 

significativa, o impacto do serviço sobre seu público-alvo, pois, ao estender seu olhar para fora 

dos limites da cavidade bucal, ampliamos nosso raio de ação, intervindo de maneira mais efetiva 

sobre o conjunto de variáveis determinantes do processo saúde-doença bucal. 

A Educação em Saúde desenvolve ações pontuais dentro das escolas Sesc e públicas, 

voltadas à parte lúdica da saúde com ênfase na adoção de práticas saudáveis, sobretudo na 

alimentação e sexualidade. Além do trabalho desenvolvido nas escolas, são desenvolvidas ações 

em empresas com temas e projetos voltados a prevenção da obesidade, tabagismo e campanhas 

como o Outubro Rosa e Novembro Azul.  

A atuação da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher se dá a partir de uma parceria firmada 

entre Sesc, prefeituras municipais, Estado e Departamento Nacional. O objetivo é o rastreio de 

mulheres que se encontram na faixa etária de 50 a 69 anos para câncer de mama e 24 a 65 para 

câncer de colo de útero com um diagnóstico rápido e com qualidade. Além disso, o trabalho 

educativo, executado na unidade móvel tem sido importante, proporcionando autonomia e 

desmistificando mitos e tabus em relação à saúde sexual reprodutiva. 

 

1.3 Cultura 

 

O programa tem, ao longo do tempo, se consolidado com iniciativas constantes  que, por 

meio de projetos, realiza elevando sempre a compreensão e o debate sobre os fatores culturais, 

sem prejuízo das atividades de “entretenimento” e/ou “cultura do espetáculo”. O Sesc tem se 

firmado ano após ano como uma entidade vanguardista e de referência no fomento e no 

desenvolvimento da cultura no estado. Com este comportamento, a instituição apoia o Estado 

na criação e aplicação de uma política cultural que deve se consolidar como fator 

socioeconômico importante, buscando desenvolver a economia criativa, responsável por um 

significativo incremento na formação das riquezas do País e do Estado do RN, com crescimento 

percentual muito superior ao que cresceu o Produto Interno Bruto – PIB brasileiro.  
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1.4 Lazer 

 

 
As atividades esportivas e de lazer ganham cada vez mais adeptos e se consolidam como 

uma das principais fontes de contato e benefício junto ao público alvo do Sesc no RN atingindo 

mais de 70% de trabalhadores do comércio e seus dependentes do total de matriculados em todo 

o Estado, o que representa mais de 12 mil pessoas do total de inscritos nas modalidades 

esportivas ofertadas. 

As atividades recreativas continuam sendo desenvolvidas prioritariamente aos finais de 

semana com foco para a recreação livre com o uso de jogos, brinquedos e brincadeiras, 

incentivando uma mescla entre tecnologia e o resgate a brincadeiras e brinquedos tradicionais.  

Em relação ao Turismo Social, a unidade de hospedagem está em processo para reforma 

e não irá funcionar no exercício de 2020, o Regional irá apenas atuar com a realização de 

passeios e excursões.  

 

 
1.5 Assistência 

 
As ações do programa Assistência desempenham um papel relevante no que se refere à 

busca da diminuição das questões de vulnerabilidade e risco social. O Rio Grande do Norte 

segue na linha dos dados Brasil e mundial e apresenta crescimento populacional de idosos e 

diminuição de jovens, como mostram estudos sobre a pirâmide da faixa etária populacional; e 

lacunas socioeconômicas com ausência de infraestrutura e políticas públicas, atingindo uma 

parcela considerável da população, com pouco ou nenhum poder de compra para a aquisição de 

habitações localizadas em espaços salubres. Dados recentes comprovam que o Estado já atinge 

cerca de 3,5 milhões de habitantes e que a maior parte destes se encontram nas grandes cidades 

e/ou conglomerados, a exemplo da grande Natal que envolve, além da capital, mais 11 

munícipios com características tão semelhantes quanto distintas, elevando o grau de 

complexidade com que se deve pensar e executar políticas públicas para o bem e igualdade 

social. 

O programa Assistência por meio do projeto Sesc Cidadão vem acompanhando esta 

realidade social e reorientando suas práticas constantemente e de forma sistemática e sistêmica 

no quesito envolvimento de famílias para o desenvolvimento comunitário e o fortalecimento de 

redes, no intento de possibilitar ganhos de qualidade de vida e bem estar para as crianças e 

adolescentes atendidos.  
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O Trabalho Social com Idosos desenvolvido no Sesc Cidade Alta realiza ações que 

exercitam a autonomia e o protagonismo, com a preocupação de acompanhar o crescimento 

populacional desta faixa etária. As atividades são desenvolvidas de maneira integrada nas áreas 

de saúde, cultura, esporte e lazer, um excelente exemplo da importância da formação de 

parcerias internas que expressam, na prática, a interdependência e complementação entre as 

ações de todos os programas Sesc para a geração do completo benefício à sociedade.  

O Programa Mesa Brasil atua fortemente no combate à fome e ao desperdício de 

alimentos, recebendo, através de uma sólida e confiável rede de doadores, e distribuindo 

alimentos à instituições receptoras, com comprovada necessidade e confiablidade, como 

também, empreende as ações formativas e de geração de renda para fortalecer comunidade e 

instituições instruindo-as como realizar o melhor, e quase total, aproveitamento dos itens 

recebidos.  
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2. Referenciais Estratégicos 

 
O Sesc RN vem empreendendo um conjunto de ações com vistas a contribuir para o 

cumprimento de sua missão, fundamentadas nas diretrizes de âmbito nacional e regional. 

A proposta de trabalho para o exercício está orientada pelas Diretrizes Quinquenais e 

pelo Plano Estratégico do Sesc. 

 

2.1 Diretrizes Gerais de Ação do Sesc 

 
As ações do Sesc em âmbito nacional seguem o que determina as Diretrizes Gerais de 

Ação e Diretrizes Quinquenais que devem ser orientadoras pela atuação da instituição, 

respeitando, no entanto, a autonomia dos Departamentos Regionais que as adaptam, quando 

necessário e possível, à realidade local em que desenvolvem e realizam seus atos. 

 

2.1.1. Ação educativa 

A diretriz básica do Sesc é realizar um trabalho educativo que permeia todas as 

atividades e serviços desenvolvidos, para contribuir com a informação, capacitação e 

desenvolvimento de valores. 

 
2.1.2. Eficácia 

O Sesc tem na eficácia uma de suas marcas. Buscar novas formas de atendimento das 

atividades, produzir ganhos e transformações no nível de vida da clientela, com equilíbrio entre 

quantidade e qualidade do trabalho. 

 
2.1.3. Qualidade 

 

Primar pela qualidade dos produtos, dos serviços, das instalações, dos métodos, das 

técnicas e dos recursos humanos disponíveis. 

 
2.1.4. Acessibilidade 

 

É necessário planejar sua ação programática e o estabelecimento de condições que 

tornem os seus serviços acessíveis à clientela, notadamente a de menor renda. A oferta de 

serviços, a preços acessíveis, eficiência no atendimento e localização adequada das unidades 

operacionais. 
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2.1.5. Responsabilidade Ambiental 
 

Coerente com sua missão de contribuir efetivamente para a melhoria da qualidade de 

vida de sua clientela efetiva e da comunidade nacional, cabe ao SESC assumir, como uma de 

suas diretrizes de ação, o trabalho de dotar aqueles que atende em suas unidades operacionais e 

a sociedade em geral com uma consciência crítica em relação às questões ambientais a fim de 

torná-los agentes ativos no processo de melhoria do meio ambiente, e de impedir a ampliação 

de sua poluição e degradação. 

 

 

2.2 Diretrizes Quinquenais 

 
Para reafirmar a unidade de princípios nas diferentes realidades locais, posicionar o  Sesc 

para maior efetividade, respostas às necessidades e aspirações da clientela, o Departamento 

Nacional atualizou as Diretrizes para o quinquênio 2016- 2020 conforme segue abaixo: 

 
Diretriz 1 - Crescimento equilibrado 

Ampliar os serviços à clientela e aumentar sua abrangência social, adequando 

crescimento, aos recursos financeiros disponíveis. 

 

Diretriz 2 - Foco na clientela preferencial 

Garantir ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes, 

preferencialmente de menor renda - aos serviços da Entidade. 

 

Diretriz 3 - Protagonismo do Sesc na ação finalística 

Oferecer mais serviços de conteúdo e qualidade, empregando com eficácia os recursos 

destinados. 

 
Diretriz 4 - Ênfase nos processos de gestão e planejamento 

Visão estratégica, sistêmica e participativa do planejamento, e a melhoria da gestão com 

base na oferta de serviços de qualidade, de eficiência nos gastos administrativos e de práticas 

de governança corporativa próprias ao ambiente Sesc. 
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Diretriz 5 - Valorização das pessoas e compromisso com o desenvolvimento profissional 

Valorizar e desenvolver pessoas deve ser compromisso presente em todas as áreas de 

trabalho do Sesc, criando condições para o aprimoramento constante dos serviços e de sua 

efetividade social. 

 

Diretriz 6 - Qualificar e fortalecer as ações de afirmação institucional e de comunicação 

Consolidar a compreensão de que as ações de divulgação e promoção institucional 

devem contribuir para o fortalecimento da identidade e imagem nacional. 

 

Diretriz 7 - Desenvolvimento de valores e elevação da qualidade de vida 

Realizar ações que supram demandas individuais e coletivas, com vista na elevação das 

condições materiais e imateriais da existência de pessoas. 

 

Diretriz 8 - Responsabilidade socioambiental 

Articular economia, ecologia e política em uma visão integrada e prática, onde a noção 

de sustentabilidade reúna valores e propósitos afeitos aos do Sesc, em seu exercício de 

responsabilidade socioambiental: a justiça social, a participação democrática e a conservação 

da natureza. 

 

Diretriz 9 - Aperfeiçoar as ações de Turismo Social 

Criar condições de maior mobilidade, possibilitando que as pessoas se coloquem em 

interação com outros povos, novos ambientes, estilos de vida e universos culturais; como 

também ampliar as oportunidades desse segmento, por meio do viés educativo característico da 

atividade, além de levá-los a conhecer e entender melhor os aspectos socioambientais, 

econômicos e históricos da cidade onde reside. 

 

Diretriz 10 - Ampliação dos serviços por meio de tecnologia 

Oferecer ao trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, o direito a ter o 

atendimento em algum tipo de serviço oferecido pela entidade, tendo em vista a missão 

institucional e o caráter compulsório da contribuição. 
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2.3 Planejamento Estratégico do Sesc 2017-2020 

 
O Departamento Regional passa a adotar integralmente a partir do exercício de 2020 

apenas o Plano Estratégico do Sesc. Este plano representa o esforço coletivo, empreendido pelos 

Departamentos Nacional e Regionais no estabelecimento de uma agenda institucional para o 

horizonte de 2017-2020. Elaborado a partir dos referenciais institucionais vigentes e em análises 

de conjuntura e cenários do país, o Plano Estratégico do Sesc privilegia um olhar nacional sobre 

a atuação institucional sem perder de vista aspectos e características regionais.  

 

2.3.1. Missão 

Promover ações socioeducativas que contribuam para o bem estar social 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. 

 

2.3.2. Visão  

Anpliar o reconhecimento do Sesc pela sociedade, como instituição inovadora e propositiva na 

promoção de ações para o desenvolvimento humano e social. 

 

2.3.3 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 

 Excelência 

 Atuação em rede 

 Ação educativa transformadora 

 Sustentabilidade 

 Acolhimento 

 Respeito a diversidade 

 Protagonismo 
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 Inovação. 

 

Em sintonia também com estas diretrizes nacionais, as propostas programáticas 

evidenciadas aqui estão alinhadas às diretrizes, objetivos, indicadores e metas estratégicas.  

Após dois anos de implantação do Plano e mudanças de cenário que estão mobilizando 

todo o Sesc, reforçou-se a necessidade de revisão da Matriz SWOT e dos indicadores que 

compoem. Esta revisão ainda não foi realizada em sua totalidade, por este motivo elecamos 

abaixo os objetivos estratégicos que norteiam a Instituição para o exercício de 2020: 

 Fortalecer o reconhecimento do Sesc como instituição social de relevância e de caráter 

privado; 

 Ampliar as ações de comunicação institucional; 

 Priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e 

turismo e seus dependentes; 

 Melhorar a prestação e qualidade dos serviços; 

 Aprimorar e inovar a Ação Finalística; 

 Fortalecer a rede Sesc; 

 Proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento das pessoas; 

 Proporcionar ambientes físicos adequados para o desenvolvimento das ações; 

 Potencializar soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC);  

 Assegurar o equilíbrio econômico financeiro para o desenvolvimento da instituição em 

longo prazo. 
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3. Metas 

3.1 Habilitações e credenciamentos previstos (novas e revalidadas) de 

comerciários, dependentes, usuários, além do total geral 

 

Para 2020 o Sesc RN prevê a realização de 55.072 habilitações distribuídas entre 

trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e dependentes, com o maior número de 

cartões Sesc, equivalendo a 89,11 % da previsão e de público em geral com 10,89% totalizando 

6.914 credenciais. A previsão está focada no cliente preferencial do Sesc. Em relação ao 

exercício anterior temos um pequen aumento de 1,73%.  

 

3.2 Previsão da Produção para 2020 por Programa, Atividade, Modalidade e Realização:  

 

A partir das infraestruturas, do vocacionamento das nossas unidades operacionais e do 

nosso alinhamento estratégico, o Departamento Regional elegeu, dentro das possibilidades 

elencadas no Referencial Programático as atividades finalísticas a serem desenvolvidas no 

exercício de 2020. Como forma de efetivamente cumprir a missão institucional, apresentamos 

a seguinte previsão de produção por programa:  

 

 

 

PREVISÃO ANUAL 2019 PREVISÃO ANUAL 2020 

Habilitações Total Habilitações Total 

Matrículas 

Comerciários 23.620 

Matrículas 

Comerciários 24.609 

Novas 7.155 Novas 6.894 

Revalidadas 16.465 Revalidadas 17.715 

Dependentes 24.112 Dependentes 24.467 

Novas 7.170 Novas 7.355 

Revalidadas 16.942 Revalidadas 17.112 

Total 47.732 Total 49.076 

Novas 14.325 Novas 14.249 

Revalidadas 33.407 Revalidadas 34.827 

Credenciais 

Usuários 6.406 

Credenciais 

Usuários 5.996 

Novas 3.390 Novas 2.953 

Revalidadas 3.016 Revalidadas 3.043 

Clientes 

Total 54.138 

Clientes 

Total 55.072 

Novas 17.715 Novas 17.202 

Revalidadas 36.423 Revalidadas 37.870 
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3.2.1 Educação 

 

Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividades que se referem ao período de Ensino Básico  

Atividades Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência  
Com. Dep. Usu. Total 

Educação Infantil 
Creche             

Pré-escola   357 32 389 16 276.478 

Ensino Fundamental 
Anos iniciais   1.218 170 1.388 55 995.755 

Anos finais             

Ensino Médio Anos letivos             

Educação de Jovens e 
Adultos 

Alfabetização 0 0 50 50 2 24.000 

Anos iniciais do ens. fund. 0 2 178 180 8 86.400 

Anos finais do ens. fund.             

Ensino médio             
Obs.: Estas Atividades não apresentam Modalidade na estrutura programática.   

 
Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Educação Complementar  

Modalidades Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência  Público 
Com. Dep. Usu. Total 

Acompanhamento 
Pedagógico 

Curso 0 22 205 227   9 122.740   

Oficina                 

Palestra                 

Complementação 
Curricular 

Curso                 

Oficina                 

Palestra                 

Aperfeiçoamento 
Especializado 

Congresso                 

Curso                 

Oficina       370 15   1.600   

Palestra                 

Seminário 0 0 50 50 1   50   

 
Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Educação em Ciências e Humanidades  

Modalidades Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência  Público Particip. 
Com. Dep. Usu. Total 

Ciências 

Curso                   

Debate                   

Exposição         4     2.624   

Oficina                   

Palestra                   

Roda de conversa                   

Visita mediada                   

Humanidades 
Apresentação         6     3.772   

Curso                   
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Debate                   

Exposição         1     462   

Oficina 15 0 15 30 1   120     

Palestra                   

Roda de conversa                   

Visita mediada                   

Meio Ambiente 

Curso                   

Debate                   

Exposição                   

Oficina                   

Palestra                   

Roda de conversa                   

Visita mediada                   

Vivência                   

 
Comparativo 2019 / 2020 

 

 
  

A redução no número de alunos matriculados se deve a necessidade de reestruturação das 

vagas ofertadas para Educação Infantil na unidade do Sesc Potilândia em decorrência do início 

da obra de reforma para o exercício de 2020 e revisão do número de alunos por turma na unidade 

do Sesc Seridó. Para 2020 iremos ter um incremento de duas turmas no Ensino Fundamental na 

unidade do Sesc Mossoró, o que resultou nesta pequena redução do número de matriculados.  

 

3.2.2 Saúde 

 

Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Nutrição  

Realizações 
Clientes 

Número 
Presenças 

nas 
Consultas 

Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Clínica ambulatorial 42 4 0 46   46   

Lanche         582.850     

Refeições 291.915 81.436 21.765 395.116       

Sessão diagnóstica               
Obs.: Esta Atividade não apresenta Modalidade na estrutura programática.  

 

Em relação a realização do projeto AvanSesc, este Departamento Regional não destaca a 

Variáveis 2019 2020 %

Alunos 

matriculados
2.241 2.234 -0,31

Programas / 

Atividades

  Educação
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produção deste pois a realização ocorre no horário de aula regular dos alunos atendidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Educação em Saúde  

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência  Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Campanha         58     7.152   

Curso 28 25 184 237   13 937     

Encontro 0 0 57 57 3       57 

Exposição mediada         75     11.141   

Oficina       80 5   410     

Orientação                 7.509 

Palestra         185     2.346   

Roda de conversa         53       276 

Sessão diagnóstica                   

Videodebate         22     5.557   

Vivência                   
Obs.: Esta Atividade não apresenta Modalidade na estrutura programática. 

 
Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Cuidado Terapêutico  

Modalidades Realizações 
Clientes Presenças 

nas 
Consultas 

Pessoas 
Assistidas 

Com. Dep. Usu. Total 

Atenção de 
Enfermagem 

Clínica ambulatorial 0 0 5.152 5.152 5.152   

Rotinas de cuidado             

Atenção Médica 
Clínica ambulatorial             

Exames por imagem           5.152 

Cuidado 
Especializado 

Clínica ambulatorial 0 0 260 260 260   

Práticas Coletivas             

Clínica ambulatorial             

Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Saúde Bucal (Clínicas Fixas) 

Realizações 
Clientes Presenças 

nas 
Consultas 

Tratamentos 
concluídos 

Número Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Clínica ambulatorial 2.401 1.927 0 4.328 44.933 3.873     

Sessão clínica 940 850 1.340 3.130     89 3.130 
Obs.: Esta Atividade não apresenta Modalidade na estrutura programática. 

Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Saúde Bucal (OdontoSesc) 

Realizações 
Clientes Presenças 

nas 
Consultas 

Tratamentos 
concluídos 

Número Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Clínica ambulatorial 430 300 1700 2.430 7.360 1.640     

Sessão clínica 440 210 670 1.320     44 1.300 
Obs.: Esta Atividade não apresenta Modalidade na estrutura programática. 
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Práticas 
Integrativas e 
Complementares Práticas Coletivas             

 

Comparativo 2019 / 2020 

 

 
  

A redução da produção referente a atividade de Nutrição se deve a necessidade da revisão 

da meta de refeições fornecidas na unidade do Sesc Mossoró em razão do desempenho 

apresentado no exercício de 2019. Em relação a meta de Saúde Bucal, a elevação se deve a 

otimização e acompanhamento da execução das clínicas fixas em 2019 e programação para todo 

o exercício referente a itinerância do OdontoSesc. A atividade de Educação em Saúde foi 

repensada para acontecer predominantemente dentro das nossas unidades operacionais e não 

haverá a execução de dois projetos para o próximo exercício, o projeto Saúde Sexual e 

Reprodutiva e Sesc Alerta. Em relação a meta traçada para o projeto Ver para Aprender, este 

Departamento Regional segue orientação do Departamento Nacional quanto a revisão e redução 

do quantitativo.  

 
3.2.3 Cultura 

Variáveis 2019 2020 %

Refeições 422.801 395.116 -6,55

Lanches 558.725 582.850 4,32

Saúde Bucal Consultas 50.353 52.293 1,04

Educação em Saúde 46.638 34.355 -26,34

Saúde Mulher 10.240 10.304 0,63

Ver para Aprender Consultas 400 260 -35

Programas / Atividades

Saúde

Nutrição

Pessoas 

beneficiadas

Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Artes Cênicas  

Modalidades Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência  Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Circo 

Apresentação         3     360   

Curso                   

Debate                   

Desenv. de experimentações                   

Exposição                   

Incentivo artístico       10 1     0 1 

Intervenção urbana                   

Oficina                   

Palestra                   
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Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Artes Visuais  

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência  Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Curso                   

Debate         4       120 

Desenv. de experimentações                   

Exposição de arte         11     2.400   

Incentivo artístico       2 2     0 2 

Intervenção urbana                 

Oficina 24 10 56 90 6   1.120     

Palestra                   

Performance                   

Visita mediada à exposição         55       1.475 
Obs.: Esta Atividade não apresenta Modalidade na estrutura programática. 

 
Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Música  

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência  Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Apresentação         174     70.946   

Curso 10 7 218 235   25 19.004     

Debate                   

Desenv. de experimentações                   

Exposição                   

Incentivo artístico       20 1     0 3 

Intervenção urbana                   

Oficina 2 2 682 686 43   2.906     

Palestra                   
Obs.: Esta Atividade não apresenta Modalidade na estrutura programática. 

Dança 

Apresentação         29     8.180   

Curso 9 275 122 406   27 28.472     

Debate                   

Desenv. de experimentações                   

Exposição                   

Incentivo artístico       10 1     0 1 

Intervenção urbana                   

Oficina 4 4 4 12 1   36     

Palestra                   

Teatro 

Apresentação         17     3.764   

Curso                   

Debate                  

Desenv. de experimentações                  

Exposição                   

Incentivo artístico       15 1     0 1 

Intervenção urbana                   

Oficina                   

Palestra                   
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Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Literatura  

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência  Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Apresentação         51     3.434   

Curso                   

Debate         24       1.629 

Desenv. de experimentações                   

Exposição         10     2.100   

Incentivo artístico       20 2     0 2 

Intervenção urbana                   

Mediação         210       3.221 

Oficina 252 330 337 919 28   2.754     

Palestra 96 122 504 722 13     722   
Obs.: Esta Atividade não apresenta Modalidade na estrutura programática. 
 
 

Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Audiovisual  

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência  Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Curso                   

Debate         41       1.243 

Desenv. de experimentações                   

Exibição         204     3.228   

Exposição                   

Incentivo artístico                   

Intervenção urbana                   

Oficina 2 2 60 64 4   640     

Palestra                   
Obs.: Esta Atividade não apresenta Modalidade na estrutura programática. 
 
 

 

Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Biblioteca  

Realizações 
Clientes 

Acervo Número Frequência  
Clientes/Pessoas 

Presentes Com. Dep. Usu. Total 

Captação e difusão de livros             140   

Consulta         91.698     80.523 

Empréstimo 752 1.517 2.577 4.846   55.667   22.483 

Oficina 44 120 176 340   6 2.290   

Pesquisa documentária                 
Obs.: Esta Atividade não apresenta Modalidade na estrutura programática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28  

Comparativo 2019 / 2020 

 

 
  

O incremento na programação se deve a otimização de projetos já desenvolvidos e a 

implantação de novas ações como o projeto Poti – Cultural Ação Sesc e Selo Sesc Potiguar. Já 

quanto ao incremento no número de consultas é devido a revitalização e modernização da 

biblioteca do Sesc Rio Branco, espaço que recebe diarimente a visita de inúmeros trabalhadores 

do comércio e usuários. 

 
3.2.4 Lazer 

 

 

 

Variáveis 2019 2020 %

Artes Cênicas, Artes 

Visuais, Música e 

Literatura

Pessoas 

beneficiadas
91.686 105.311 14,86

Consultas 72.128 80.523 11,64

Nº de 

emprétimos
69.363 55.667 -19,75

Programas / Atividades

Cultura

Biblioteca

Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo   

Modalidades Realizações 
Clientes 

Nº Turmas Freq.  Público Plateia Particip 
Com. Dep. Usu. Total 

Avaliação 
Físico-
Funcional 

Avaliação 418 117 32 567             

Reavaliação 43 29 8 80             

Eventos 
Físico-

Esportivo 

Apresentação esportiva*                     

Aula especial         1.582         20.961 

Competição 2.871 757 909 4.537 17       11.770   

Oficina                     

Palestra 258 0 0 258 21     258     

Treino                     

Exercícios 
Físicos 
Sistemáticos 

Exercício físico coletivo 1.402 1.436 2.192 5.030   116 309.017       

Exercício físico individual 2.184 826 322 3.332     335.888       

Formação 
Esportiva 

Esporte coletivo 14 74 32 120   4 6.523       

Esporte individual 564 524 585 1.673   51 86.716       

Esporte radical e da 
natureza                     

Luta 8 27 65 100   4 6.015       

Multipráticas esportivas 0 667 574 1.241   58 86.446       
Obs.: * Na Realização Apresentação Esportiva a variável Clientes referem-se aos Clientes Participantes.   
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Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Recreação  

Realizações 
Clientes 

Número Frequência  Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Colônia de Férias                 

Festa/Festividade         8     2.857 

Frequência a parque aquático             33.301   

Jogos, briquedos e brincadeiras               1.418 

Jogos de salão               1.026 

Passeio recreativo                 

Recreação esportiva         41     1.128 

Reunião dançante         33     11.231 

Sarau recreativo                 
Obs.: Esta Atividade não apresenta Modalidade na estrutura programática. 
 
 
 

Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Turismo Social  

Modalidades Realizações 
Clientes 

Número Frequência  Diárias 
Com. Dep. Usu. Total 

Turismo 
Emissivo 

Excursão 101 229 38 368 9 1.992   

Passeio 40 118 23 181 4 181   

Turismo 
Receptivo 

Hospedagem               

Hospedagem day-use               

Passeio local               

Traslado               
 

 

Comparativo 2019 / 2020 

 

 
 

O incremento no número de pessoas beneficiadas nas atividades esportivas e recreativas 

se devem a inclusão de novas turmas de natação e hidroginástica no Sesc Mossoró e da 

modalidade de pilates de solo no Sesc Cidade Alta e Zona Norte. Em relação as excursões e 

passeios, a proposta para 2020 é privilegiar passeios voltados para cidades potiguares e outras 

no Nordeste. 

 

 

 

 

Variáveis 2019 2020 %

Esportivas 26.662 37.641 41,18

Recreativas 37.575 50.961 35,62

Turismo Social 694 549 -20,89

Programas / Atividades

Lazer
Pessoas 

beneficiadas
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3.2.5 Assistência 

 

Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Desenvolvimento Comunitário  

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência  Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Campanha         19       2.732 

Curso 0 119 461 580   29 94.504     

Encontro 655 594 3.401 4.650 37       4.337 

Oficina       18.964 465   51.698     

Palestra       3.900 82     3.452   

Reunião         49       1.348 

Roda de conversa         951       41.669 
Obs.: Esta Atividade não apresenta Modalidade na estrutura programática. 

 
Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social  

Modalidade Desenvolvimento de Capacidades  

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência  Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Curso 2 2 36 40   2 720     

Encontro 6 0 69 75 5       75 

Oficina 15 10 101 126 10   375     

Orientação                 91 

Palestra 112 68 1.155 1.335 89     1.335   

 
Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social 

Modalidade Redes  

Realizações Variáveis Quantidade 

Distribuição de 
gêneros alimentícios 

Distribuição (kg) 1.133.596 

Doadores 123 

Pessoas cadastradas 63.190 

Distribuição de 
produtos diversos 

Vestuário 
Distribuição (Unid.) 22 

Beneficiados 22 

Produtos de 
higiene 
pessoal 

Distribuição (Unid.) 1.380 

Beneficiados 3.400 

Produtos de 
limpeza 

Distribuição (Unid.) 575 

Beneficiados 4.600 

Outros 
Distribuição (Unid.) 110 

Beneficiados 1.100 

 

 

 

 



31  

Metas dos Mensuradores de Produção 

Grupos Sociais  

Tipos de Grupos 
Clientes 

Número 
Com. Dep. Usu. Total 

de Idosos 80 116 122 318 2 

de Crianças           

de Adolescentes           

de Pais           

Intergeracionais           

Voluntários           

Outros           

 
Metas dos Mensuradores de Produção 

Atividade Trabalho Social com Grupos  

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência  Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Ação de voluntariado         12       595 

Campanha         13       1.037 

Consulta social         242       242 

Curso 64 79 80 223   13 16.659     

Encontro 312 465 413 1.190 13       1.330 

Oficina 656 1.029 922 2.607 90   4.069     

Palestra 403 563 519 1.485 19     1.485   

Reunião         87       6.110 

Visita domiciliar, inst. e com.         22       22 
Obs.: Esta Atividade não apresenta Modalidade na estrutura programática. 

 
Comparativo 2019 / 2020 

 

 
 

O Sesc Cidadão ocorre em três cidades: Natal, Mossoró e Caicó. Nestes três centros houve 

uma reorganização da oferta do número de vagas, o que acarretou em uma pequena redução do 

número de crianças e adolescentes a serem atendidos em 2020. A diminuição da meta do 

Trabalho Social com Idosos se deu devido ao encerramento dos grupos de Mossoró e Caicó. 

Em relação a meta proposta para o Mesa Brasil, o número de gêneros a serem arrecadados está 

inferior ao ano de 2019 dado o encerramento das atividade do programa na cidade de Caicó e 

revisão da estrutura voltada para a arrecadação em Natal. 

Variáveis 2019 2020 %

Sesc Cidadão 264 260 -1,52

Trabalho Social com 

Idosos
392 318 -18,88

Mesa Brasil
Distribuição de 

gêneros (kg)
1.490.180 1.133.596 -23,93

Programas / Atividades

Assistência

Pessoas 

beneficiadas
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4. Programação 

 
4.1 Realizações por Programa 

 
4.1.1 Educação 

 

 
Objetivos: 

 

 Oferecer educação de qualidade, garantindo a formação cidadã dos indivíduos; 

 Estimular a criatividade, valorização da infância e integração entre estudantes, pais e 

escola; 

 Contribuir para a mudança na vida de jovens e adultos por meio da alfabetização e do 

Ensino Fundamental; 

 
4.1.1.1 Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 
As Escolas Sesc são referência em educação em todo o Brasil. A metodologia de ensino 

utilizada estimula a aprendizagem dos conteúdos da educação básica, dá espaço à criatividade 

e individualidade de cada um, garantindo a formação cidadã do indivíduo através de temas como 

sustentabilidade e alimentação saudável no qual as crianças são incentivadas a conhecer, 

valorizar e serem protagonistas da transformação social. No Rio Grande do Norte, têm acesso 

ao ensino oferecido pelo Sesc os filhos dos comerciários, conveniados e usuários. 

A educação infantil tem como objetivo 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. Já o Ensino Fundamental, o Rio Grande do Norte atua apenas com turmas dos Anos 

Iniciais (1º ao 5º ano), cujo objetivo é o domínio de conhecimentos que compõem a base do 

currículo nacional e a formação de sujeitos capazes de compreender e atuar no mundo em que 

vivem. 

 

Educação Infantil: Pré-escola para crianças de 4 a 5 anos 

Unidades: Sesc Potilândia, Sesc Mossoró, Sesc Macaíba, Sesc Seridó. 
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Ensino Fundamental: Ensino do 1º ao 5º ano 

Unidades: Sesc Macaíba, Sesc Mossoró, Sesc Potilândia, Sesc Seridó e Sesc Zona Norte. 

Eventos socioculturais interdisciplinares comuns às unidades 

 

 Cultura Popular  

É um projeto institucional que será realizado em todas as escolas do Sesc RN. Será feita a 

sistematização de todos os conteúdos estudados sobre a cultura popular. Na programação: 

apresentações artísticas, atividades interacionistas e um dueto arte/educação sintonizado com os 

temas tratados em sala de aula. 

 

 Feira de Ciências 

Objetiva instigar a descoberta de novos conhecimentos a partir de temas que estimulem a 

curiosidade e reflexão dos alunos. Cada turma apresentará o que aprendeu através de relatos e 

experiências práticas. Na oportunidade, a escola recebe os pais e convidados, além de escolas 

parceiras. É um momento de intercâmbio entre os alunos e de comunicação entre a escola e a 

comunidade. Acontece no mês de novembro. 

 

 Espaços Ambientados 

O projeto tem como objetivo despertar para a importância dos espaços físicos no 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, como também a importância do papel do educador 

nos espaços oferecidos aprofundando características físicas, sociais e simbólicas do brincar. 

 

4.1.1.2 Educação de Jovens e Adultos 

 
Para 2020, o Sesc RN oferecerá à comunidade a realização de Alfabetização e os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental da Atividade Educação de Jovens e Adultos. Destinado de modo 

gratuito a toda população, prioritariamente, aos comerciários e seus dependentes, a EJA tem 

caráter participativo e interdisciplinar, integrando os objetivos curriculares a um amplo leque 

de exigências socioculturais, o que resulta num trabalho didático-pedagógico de excelência. 

Essa atividade objetiva alfabetizar e garantir a continuidade dos estudos daqueles jovens, 

adultos e idosos que não tiveram acesso à escola em idade regular, por meio de uma proposta 

de aprendizado dialogada e reflexiva, de modo a fazer com que o aluno possa desenvolver a 

consciência crítica sobre suas próprias experiências e suas relações com o meio ambiente físico, 

cultural, social e político. Diante das atividades já desenvolvidas por este Departamento 
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Regional, a oferta da Educação de Jovens e Adultos permanece inalterada em relação aos anos 

anteriores, sem a apliação da oferta para o segundo segmento. 

 

Unidades: Sesc Ler Nova Cruz, Sesc Ler São Paulo do Potengi e Sesc Zona Norte. 

Eventos socioculturais interdisciplinares comuns às unidades 

 

 Cultura Popular 

Por meio de atividades lúdicas envolvendo danças, músicas, gastronomia, arte, literatura e 

folclore, o projeto irá cultivar e ampliar o conhecimento sobre a cultura popular. 

 

4.1.1.3 Educação Complementar 

 

 Acompanhamento Pedagógico 

Modalidade destinada a crianças matriculadas nas séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 

5º ano), tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas. Consiste em criar condições para 

que a criança desenvolva hábitos, atitudes de cidadania e habilidades para aprimorar a 

capacidade de ler e interpretar o mundo. Em 2020, a oferta desta atividade ocorrerá de segunda 

a quinta, com quatro horas diárias, no contraturno da escola regular, objetivando aprimoramento 

da criatividade, da socialização e da autodeterminação. 

 

Unidades: Sesc Ler Nova Cruz, Sesc Ler São Paulo do Potengi e Sesc Zona Norte. 

 

Escolas Sesc no RN 
 

Sesc Potilândia - Educação Infantil | Ensino Fundamental 

Sesc Zona Norte – Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Educação 

Complementar 

Sesc Mossoró - Educação Infantil | Ensino Fundamental | Educação Complementar 

Sesc Macaíba - Educação Infantil | Ensino Fundamental | Educação Complementar 

Sesc Seridó - Educação Infantil | Ensino Fundamental | Educação Complementar  

Sesc Ler Nova Cruz - Educação de Jovens e Adultos | Educação Complementar 

Sesc Ler São Paulo do Potengi - Educação de Jovens e Adultos | Educação Complementar 
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4.1.2 Saúde 

 
Objetivos: 

 

 Promover a saúde com ações sistemáticas e pontuais de adoção de novos hábitos e estilo 

de vida; 

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da clientela e comunidade, fornecendo 

refeições, lanches, consultas dietoterápicas e criando valores por meio de ações 

educativas; 

 Oferecer Saúde Bucal de qualidade, privilegiando uma abordagem integral do paciente; 

 Desenvolver ações de Educação em Saúde nas unidades Sesc, em escolas, empresas e 

outras instituições; 

 Prevenir a saúde da mulher por meio de exames de rastreamento e orientações da 

Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher. 

 

4.1.2.1. Nutrição 

 
Diariamente serão oferecidos refeições e lanches com cardápio balanceado e preços acessíveis. 

Trabalhadores do comércio, seus dependentes e públicos em geral encontrarão, nas unidades 

Sesc, alimentação de qualidade que prioriza a saúde e qualidade de vida, com valorização da 

culinária regional. Toda a produção é acompanhada por uma equipe de nutricionistas e obedece 

a rígido controle de qualidade, atendendo aos preceitos da Segurança Alimentar. 

 
Nas escolas, os lanches serão produzidos para garantir hábitos alimentares saudáveis, sem 

excessos de gorduras, açúcar, sal, corantes ou conservantes. Também será realizado o projeto 

AvanSesc com objetivo de promover o acompanhamento do estado nutricional dos nossos 

alunos e o projeto Prevenção da Obesidade Infantil,  realizado com crianças da educação infantil 

das Escolas do Sesc, através de uma criação de horta, oficinas culinárias e atividades lúdicas, 

voltadas para a redução de índices de excesso de peso, por meio da adoção de hábitos 

alimentares adequados e a inserção da educação alimentar na prática escolar, contribuindo para 

a formação de uma postura crítica e ações propositivas de melhoria da qualidade da alimentação, 

com a participação ativa dos familiares destas crianças. 
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Serviços Sistemáticos 

 
 Desjejum 

Oferecido nas unidades Sesc RN contemplando cardápio variado, saudável e equilibrado com a 

valorização de produtos da culinária regional. 

 

 Lanches 

As lanchonetes do Sesc comercializam alimentos que compõem um cardápio variado e 

balanceado com frutas, sucos, tapiocas, sanduíches e massas com baixo teor de gordura. Já nas 

Escolas Sesc o lanche dos alunos é pensado para atender as necessidades nutricionais, 

estimulando crianças e adolescentes para a adoção de alimentação saudável. 

 

 Refeições 

O Sesc oferece refeições completas e saudáveis, com cardápio balanceado nutricionalmente, 

composto por saladas, grãos, proteínas, suco e frutas.  

 
Detalhamento unidades: 

 
Sesc Cidade Alta: Desjejum | Almoço | Lanches | Jantar 

Sesc Mossoró: Desjejum | Almoço | Lanches | Jantar 

Sesc Seridó: Desjejum | Almoço | Lanches | Jantar 

Sesc Zona Norte, Sesc São Paulo do Potengi e Nova Cruz: Lanches  

Sesc Rio Branco: Desjejum | Almoço | Lanches 

 

 Consultas Nutricionais (Clínica Ambulatorial) 
 

Possibilita aos trabalhadores do comércio, dependentes e usuários em geral identificar a relação 

existente entre o comportamento alimentar e a saúde, reforçando sua capacidade de escolha e 

visando melhoria na qualidade de vida. O atendimento será realizado no Sesc Cidade Alta por 

meio de consultas com nutricionista, avaliação física e nutricional e análise de exames 

laboratoriais. O profissional vai elaborar um plano alimentar personalizado, considerando as 

preferências alimentares, rotina, estilo de vida e objetivos a serem alcançados. 
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4.1.2.2. Saúde Bucal 

 
O Sesc realiza atividades clínicas e educativas para a sua clientela por meio da promoção, 

tratamento e manutenção da Saúde Bucal. Oferece serviços odontológicos e orientações em 

saúde em seus três consultórios fixos e na clínica móvel - OdontoSesc. Além das ações de 

recuperação e reabilitação, a Atividade Saúde Bucal no Sesc RN inclui ações de caráter 

preventivo, com o objetivo de impedir ou retardar o aparecimento de novas ocorrências ou 

reincidências. 

 

 Clínicas fixas

 
Os serviços das clínicas odontológicas são oferecidos aos trabalhadores do comércio e seus 

dependentes através do agendamento das consultas a preços subsidiados. Após avaliação do 

paciente, os profissionais propõem o tratamento necessário. São realizadas ainda orientações de 

saúde bucal, estimulando a escovação e higienização correta, diminuindo a incidência de 

problemas bucais e tornando o paciente protagonista da sua própria saúde. 

 
Especialidades encontradas nas clínicas Sesc: 

 
Odontopediatria (crianças), Dentística (restaurações), Endodontia (tratamento de canal), 

Periodontia (tratamento da gengiva), Cirurgia (extrações) e prótese. 

 

 OdontoSesc

 
A OdontoSesc foi criada com o objetivo de ampliar o atendimento odontológico para os 

municípios do interior do Estado e periferias das grandes cidades, onde o Sesc não tem clínica 

fixa, contribuindo para a melhoria da saúde bucal da população potiguar, através da prestação 

de serviços odontológicos, baseados no conceito da promoção da saúde, com diagnóstico, 

tratamento e controle do processo saúde/doença, com permanência média de três meses em cada 

município atendido.  

São desenvolvidas também ações de Educação para a Saúde, voltadas para o reforço das 

habilidades individuais e coletivas, capazes de ampliar a qualidade de vida e saúde das 

comunidades atendidas e estabelecer parcerias com diferentes órgãos e representações 

comunitárias, criando condições para a continuidade das ações implementadas pelo projeto. 
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 Escovódromo

 

O escovódromo será utilizado pelos profissionais do Sesc para dar orientações sobre higiene 

bucal às crianças, em eventos nas comunidades e nas escolas. Com ele será realizada a 

escovação de forma supervisionada - com orientações sobre a técnica correta de escovação - e 

aplicação de flúor. Ao final do evento, para estimular ainda mais o cuidado com a saúde bucal, 

e garantir que as crianças tenham acesso aos produtos, cada uma receberá um kit com escova 

de dente, creme dental e fio dental. 

 

 
4.1.2.3. Educação em Saúde 

 

 
Inclui campanhas, palestras e formações em saúde, serão realizadas gratuitamente nas unidades 

do Sesc Rio Branco, Cidade Alta, Mossoró e Seridó e em instituições públicas ou privadas que 

solicitem este serviço. O objetivo é estimular a prevenção e a promoção da saúde dos 

comerciários, seus dependentes, estudantes das escolas Sesc e a população em geral, além de 

incentivar o autocuidado e a busca pela recuperação da saúde. 

 
Os principais temas abordados serão “Saúde sexual e reprodutiva”, “Saúde visual”, “Saúde do 

Trabalhador”, “Saúde da Mulher” e “Educação em Saúde Bucal”.  

 

Principais Projetos: 

 

 
 Sesc Saúde nas Empresas e Escolas 

 

Pensado para empresas do comércio e escolas, este programa realiza ações de promoção e 

prevenção da saúde como palestras, campanhas e oficinas de combate a doenças como câncer, 

hepatites e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), estimulando a adoção de hábitos 

saudáveis. A atividade será realizada considerando as características de cada empresa e escola, 

por isso as estratégias adotadas garantem tanto o bem-estar como contribuem para melhorar o 

desempenho dos beneficiados.  

 Formação de Multiplicadores – Combate ao tabagismo 
 

A Educação em Saúde do Sesc realizará nas empresas ações para combater o tabagismo e para 

conscientizar sobre riscos para fumantes ativos e passivos, através da realização de rodas de 
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conversas, orientações e distribuição de materiais informativos. A ação resultará na capacitação 

de profissionais, vinculados as áreas de Recursos Humanos das empresas, para trabalharem 

internamente com colaboradores tabagistas. 

 

 
Campanhas Educativas em Saúde 

 
Todos os meses, conforme calendário do Ministério da Saúde, o Sesc realizará campanhas 

educativas em saúde para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e público em 

geral. O objetivo é chamar a atenção do público para diversos temas e repassar informação sobre 

prevenção e tratamento de doenças para que eles sejam protagonistas no cuidado com a própria 

saúde. Entre as várias campanhas estão a do “Agosto Dourado”, para incentivar o aleitamento 

materno e apoiar mães e famílias no cuidado com seus bebês e o “Setembro Amarelo” que 

objetiva alertar sobre as questões que envolvem o suicídio e sobre como combatê-lo. As 

campanhas desenvolvidas buscam envolver os participantes das atividades sistemáticas 

promovidas pelo Sesc em todo o Estado, focamos as ações para o público que frequenta as 

atividades esportivas e recreativas, restaurantes e lanchonetes, escolas e os visitantes de nossas 

instalações, por meio de metodologias ativas que buscam promover o conhecimento voltado 

para a prevenção e adoção de hábitos em prol da saúde. 

 
Realizaremos ainda o “Outubro Rosa”, com caminhadas, desfile e palestras com orientações 

sobre o câncer de mama, atividades físicas, além da distribuição de materiais educativos. O 

mesmo acontece no mês de novembro, quando a campanha será voltada para a saúde do homem, 

com o “Novembro Azul”. O ano será finalizado com a campanha do “Dezembro Vermelho”, 

que irá alertar sobre as formas de transmissão e prevenção da Aids.  

 

 
Formação em Saúde 

 
Cursos 

O objetivo é capacitar o sujeito para que ele se torne protagonista da própria saúde e adote as 

medidas necessárias para sua completa sensação de bem-estar. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS), define “saúde” como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e 

não somente ausência de afecções e enfermidades. Entre os cursos ofertados, destaque para o 
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curso de gestantes e sexualidade feminina. O curso de gestantes tem um enfoque 

multiprofissional, com abordagens teóricas e práticas, discutindo diversas temáticas como 

alimentação, amamentação, primeiros cuidados entre outros assuntos, favorecendo a troca de 

experiências e a construção de um novo saber, por meio do esclarecimento de dúvidas, 

desmistificação de lendas e como um suporte para uma nova etapa importante na vida da mulher 

e da criança.  

 

Palestras 

 
Por meio de palestras educativas e utilização de recursos audiovisuais e demonstrativos, além 

de álbuns seriados e folhetos informativos, os profissionais de Educação em Saúde do Sesc 

abordarão temas, com foco na prevenção e promoção da saúde. 

 

 

4.1.2.4. Cuidado Terapêutico 

 

 
 Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher 

 

Resultado de uma parceria do Sistema Fecomércio RN, Departamento Nacional, Sesc RN, 

Governo do Estado e prefeituras, a Sesc Saúde Mulher percorre as cidades potiguares 

oferecendo serviços gratuitos ao público feminino na prevenção do câncer de colo do útero e 

câncer de mama, através de exames de rastreamento. 

 
Exames preventivos como o papanicolau e mamografia, além de orientações educativas para 

promoção da saúde, estarão à disposição das mulheres. Entre os temas abordados nas ações de 

Educação em Saúde estão o planejamento familiar, direitos sexuais e reprodutivos, entre outros. 

 
A unidade itinerante é equipada com consultório médico para realização de exame papanicolau, 

sala de mamografia com proteção radiológica, banheiro e sala de atendimento. Também faz 

parte da estrutura uma tenda externa, com recepção e espaço para as realizações de educação 

em saúde. As localidades atendidas são definidas por meio de análises realizadas pelo Sesc junto 

ao Estado quanto aos municípios com menor cobertura do serviço e maior incidência de câncer. 
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 Clínica Integrada 

 

A proposta da Clínica Integrada é voltada para serviços de cuidados terapêuticos, ações 

destinadas ao diagnóstico, à prevenção e ao tratamento de doenças, por meio das modalidades 

de clínicas médicas, gerais e especializadas.  

A atuação da Clínica Integrada se dará por meio das seguintes especialidades: exames 

laboratoriais, nutrição esportiva, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia clínica, realização de 

exames de ultrassonografia por médico especialista, além de outras práticas holísticas como 

Massoterapia. 

 

4.1.3 Cultura 

Objetivos: 

 
 Democratizar o acesso às diversas manifestações artísticas; 

 Promover ações formativas e apresentações artísticas, mostras, exposições e festivais; 

 Valorizar a cultura potiguar; 

 Formar leitores e facilitar o acesso à informação. 

 

O Sesc RN valoriza e estimula a produção cultural potiguar. Entende que cultura não é só 

entretenimento, mas, principalmente, um mecanismo fundamental para a formação cidadã, 

contribuindo para o reconhecimento das origens, significados e formação do indivíduo como 

parte de uma sociedade que integra e interage com o meio. As proposições dos projetos para 

2020 estão em consonância aos preceitos estabelecidos na Política Cultural do Sesc, documento 

norteador para o desenvolvimento do Programa. 

 

 
4.1.3.1 Artes Cênicas 

 

 Palco Giratório 

O Palco Giratório, reconhecido no cenário cultural brasileiro como um importante projeto de 

difusão e intercâmbio das Artes Cênicas, intensifica a formação de plateias a partir da circulação 

de espetáculos dos mais variados gêneros, em todos os estados brasileiros, nas capitais e no 

interior, desde 1998. Em 2020 teremos apresentações nas cidades do Natal, Mossoró e Caicó. 

Além das apresentações o projeto estimula e desenvolve a produção cênica brasileira ao realizar 
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oficinas, debates, conversas com o público, intervenções urbanas, performances e ações de 

intercâmbio com grupos locais. 

 

 Espetáculo Anual de Ballet 

É o espetáculo de encerramento das aulas das unidades Cidade Alta e Zona Norte. É grande 

momento de congraçamento e apresentação dos conteúdos trabalhados durante todo o ano, 

envolvendo aspectos inerentes à formação clássica, artística e musical.  

 

4.1.3.2 Artes Visuais 

 Galeria Sesc 

Cinco exposições farão parte da programação da Galeria Sesc em  2020, que terá início no mês 

de fevereiro, indo até dezembro, na unidade Cidade Alta, em Natal. Além destas, o Sesc 

promoverá debates, palestras, cursos e oficinas, fomentando o talento dos artistas locais e 

incentivando a produção em artes visuais. A iniciativa democratiza o acesso e suscita no público 

o interesse pelas artes, possibilita e oportuniza a artistas a disseminação, conhecimento e 

reconhecimento de suas produções. 

A Galeria Sesc realizará, durante todo o período de exposição, a mediação arte-educativa. 

 

 
4.1.3.3 Música 

 
 Sonora Brasil 

O Projeto Sonora Brasil é uma das mais importantes ações de difusão da cultura musical 

brasileira e o maior projeto brasileiro de circulação de apresentações musicais e formação de 

plateias. Para o biênio 2019/2020 o tema a ser trabalhado são Líricas Femininas: a presença da 

mulher na música brasileira e a Música dos povos originários do Brasil. Para 2020 as 

apresentações serão realizadas em Natal, Mossoró e Caicó. 

 
 Terraço do Relógio | Letra&Música 

Durante todo o ano, sempre às sextas-feiras, o Sesc realizará dez edições do Terraço do Relógio, 

no Sesc Cidade Alta, em Natal. Artistas potiguares se apresentarão, com entrada gratuita para o 

público, nesse espaço emoldurado pela balaustrada, pelo relógio e pelas hastes de ferro 

seculares. O cenário é um convite à boa música e conta com serviço de bar. Para quem mora em 
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Mossoró e Caicó, o Sesc também irá oferecer música de boa qualidade no projeto Letra & 

Música que ocorre semanalmente às sextas-feiras, nas unidades Sesc. 

 

 
4.1.3.4 Literatura 

 
 Ação Sesc de Literatura 

 

O projeto busca a valorização da literatura no cotidiano e os benefícios que estas ações 

propiciam especialmente para o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus 

dependentes. As ações são focadas no cliente preferencial, no protagonismo do Sesc e estão de 

acordo com a Política Culutral local por meio do desenvolvimento de valores e elevação da 

qualidade de vida dos seus participantes com foco na formação de leitores de forma a levar o 

indivíduo a reflexão de uma vida independente, consciente e crítica. Serão desenvolvidas as 

ações de Café de Quinta / Café Literário, Literatura Fantástica/Invasão Geek/Mostra Comics, 

Poesias em Rap e Viola e Circuito Literário. 

 

4.1.3.5 Audiovisual 

 
O Sesc RN exibirá filmes em suas unidades com o objetivo de valorizar a sétima arte universal, 

a produção audiovisual brasileira e promover o acesso gratuito aos trabalhadores do comércio, 

seus dependentes, aos usuários e ao público em geral. As sessões darão prioridade às produções 

que não fazem parte da programação dos cinemas comerciais e que são importantes para a 

história do cinema.  

 

 
4.1.3.6 Biblioteca e salas de leitura 

 

A Rede Sesc de Bibliotecas tem como objetivo incentivar a prática e o gosto pela leitura e o 

acesso à informação, contribuindo para a formação sociocultural dos trabalhadores do comércio, 

seus dependentes, estudantes das escolas Sesc e do público em geral. No RN, o Sesc tem seis 

bibliotecas fixas, localizadas nas cidades: Natal, Macaíba, Mossoró e Caicó e duas salas de 

leitura localizadas nos municípios de São Paulo do Potengi e Nova Cruz; e uma unidade móvel, 

a BiblioSesc. 

 

O seu acervo é atualizado periodicamente e selecionado para disponibilizar conteúdo variado e 
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de qualidade aos seus leitores. É composto de jornais, revistas, obras de referência, literatura 

brasileira e estrangeira para adultos, jovens e crianças, biografias, livros didáticos, livros de 

autoajuda e coleção especial de autores e assuntos relacionados ao RN. 

 

Além das consultas, empréstimos de livros e revistas, a Rede Sesc de Bibliotecas oferece ao 

público o acesso à internet, orientação à pesquisa e a visita monitorada. Este último serviço é 

direcionado aos estudantes das escolas públicas ou privadas - que podem agendar sua visita nas 

cidades de Natal, Mossoró e Caicó. Também serão realizadas diferentes atividades de incentivo 

à leitura nas bibliotecas, como a Semana Nacional do Livro e da biblioteca, Semana do livro 

infantil, Combo Cultural, Sesc Comics e Dia da Poesia.  

 

 BiblioSesc 
 

A unidade móvel estará a cada 15 dias em um bairro diferente de Natal, disponibilizará a 

qualquer pessoa, consultas e empréstimos de livros e revistas, com um acervo de 3 mil 

exemplares. Para se cadastrar, o cliente deve procurar o profissional de biblioteca que estará no 

caminhão, munido de documento de identidade e de comprovante de residência. O trabalho 

desenvolvido pela equipe é monitorado e retorna as comunidades já visitadas para conhecer e 

avaliar o impacto causado nestas. 

 

4.1.3.7 Multilinguagens 

 
 

 Mostra Sesc de Arte e Cultura 
 

Mostra Sesc de Arte e Cultura 2020: Patrimônio vivo, Memória e Território será desenvolvida 

durante o mês de agosto nas unidades Zona Norte, Cidade Alta, Mossoró e Caicó. No mês de 

agosto, mês de maior efervecência cultural neste Departamento Regional serão desenvolvidas 

apresentações culturais em todas as linguagens artísticas (música, artes cênicas e literatura) e 

exposição de artes visuais, realização do Sábado Cultural; Semana do Patrimônio vivo: 

caminhada pelo centro histórico de Natal com intervenções culturais; Mostra de Cinema 

“Patrimônio vivo - grupos de tradição”: apresentação dos resultados das oficinas de audiovisual; 

Semana do Patrimônio vivo: bate-papo sobre cultura popular e realização do Dia do Encontro 

popular com apresentação artística de grupos de tradição; Desenvolvimento da Mostra de 

Cinema em três escola da rede pública de ensino e Oficina de Cordel Urbano (integração entre 

cordel e hip-hop) com alunos da escola Sesc;  
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 Janela Aberta 
 

O projeto Janela Aberta Sesc incentivará grupos e artistas potiguares em seus projetos e 

iniciativas, consolidando o papel do Sesc RN como incentivador da cultural regional.  As 

atrações acontecem durante todo o ano e serão oferecidas à classe comerciária, seus dependentes 

e à população em geral. Todos os gêneros, modalidades e linguagens artísticas são contempladas 

por este projeto. 

 

 
4.1.4 Lazer 

 

 
Objetivos: 

 
 

 Democratizar o acesso ao lazer; 

 Promover atividades de recreação; 

 Realizar ações que incentivem a prática de esportes e hábitos saudáveis; 

 Promover excursões e passeios a pontos turísticos do RN e estados vizinhos com o 

Turismo Social. 

 

4.1.4.1 Desenvolvimento Físico-Esportivo 

 
 

O Sesc oferecerá diversas atividades de lazer e esportes para crianças, jovens, adultos e idosos 

com o objetivo de combater o sedentarismo e contribuir para a  melhoria das condições físicas, 

de saúde e autoestima do indivíduo. Também realizará eventos e formações esportivas durante 

todo o ano.  

 

 Avaliação físico-funcional 

A avaliação físico-funcional é uma análise da condição física do aluno matriculado nas 

atividades físicas do Sesc. Dessa forma, o professor direciona e adapta os treinos de acordo com 

os indicativos da aptidão física, como força, resistência cardiorrespiratória, composição 

corporal. É na avaliação que são analisadas as medidas como peso corporal, altura e 

circunferência abdominal, para acompanhar a evolução do aluno e a eficiência da atividade 

praticada. Acontecerá nas unidades Cidade Alta e Mossoró. 
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 Modalidades esportivas

 
O Sesc oferecerá várias opções de modalidades esportivas em suas unidades pelo RN. O 

objetivo é aliar lazer à hábitos saudáveis de vida, combatendo o sedentarismo, além de 

oportunizar mais qualidade de vida. Detalhes sobre horários e valores estão disponíveis no site 

do Sesc RN. 

 

 
 Projeto de Atividades Psicomotoras, Lúdicas e Esportivas (Aples)

 

Atividades esportivas e recreativas que promovem o desenvolvimento motor das crianças, além 

de ampliar as vivências com os diversos esportes existentes. Dividido em duas modalidades: 

Esporte Kids, para crianças de 4 a 6 anos, que objetiva explorar a psicomotricidade e Mix 

Esportivo para crianças de 7 a 10 anos, que tem objetivo de oportunizar as crianças a experiência 

com o maior número de modalidades esportivas, além da iniciação esportiva específica que 

trabalha cada esporte e suas especificidades.  

 

 Circuito Sesc de Corrida

 
A previsão de participantes para a edição de 2020 são 1.900 corredores entre adultos (pessoas 

com deficiência, comerciário e comunidade feminino e masculino), e crianças (7 a 13 anos), nos 

percursos de 5km e 10km. A tradicional Corrida do Comerciário acontecerá no 1º de maio, no 

centro histórico de Natal, que oferecerá, além da prática do esporte, contato com a história 

potiguar valorizando monumentos e construções de valor cultural ímpar. 

 
 Jogos dos Comerciários

 

Os Jogos dos Comerciários representam o maior evento esportivo do estado voltado aos 

trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo de Natal, Mossoró, Assú. Em 2020, o 

Sesc RN realizará a 20ª edição dos jogos com o objetivo de aliar lazer ao combate do 

sedentarismo e promover a integração social entre trabalhadores do comércio e a população em 

geral em torno do esporte, incentivando a prática da atividade física regular como manutenção 

da saúde. 

 

 

 

 



47  

4.1.4.2 Recreação 

 

O foco da atividade de recreação para o exercício de 2020 voltado para programações 

recreativas nos finais de semanas nas unidades com parque aquático, com conteúdo 

socioculturais, educativos e multidisciplinares. 

 

• Festa e Festividade 

O Sesc RN oferecerá oito bailes dançantes, nas unidades do Sesc Cidade Alta, Zona Norte, 

Mossoró e Caicó, em datas de festejos culturais, como as festas Juninas e em momentos de 

confraternização como o Jantar Natalino, Baile da Primavera e Jantar do Dia dos Namorados. 

Nesses momentos os participantes desfrutam de brincadeiras tradicionais da época, além de uma 

banda para o momento de entretenimento.  

 

• Jogos, Brinquedos e Brincadeiras 

Essa realização acontecerá nos domingos recreativos do Sesc Seridó, sendo ofertado uma 

diversidade de jogos e brincadeiras da cultura popular, além de ações recreativas em parceria 

com os demais programas, como a cultura. Também acontecerá uma gincana recreativa em 

alusão ao dia das crianças no mês de outubro, nas unidades Sesc Potilândia, Zona Norte, 

Mossoró e Seridó. 

 

• Jogos de Salão 

Essa prática será oferecida nos domingos recreativos do Sesc Seridó, Zona Norte e Mossoró 

através dos jogos de mesa, jogos de tabuleiros, gerando um ambiente interativo para pessoas de 

diversas faixas etárias. 

 

• Recreação esportiva 

O Sesc RN oferecerá cinco festivais de Natação, sendo duas edições no Sesc Potilândia e uma 

edição nas unidades do Sesc Zona Norte, Mossoró e Caicó. Os festivais proporcionam uma  

programação lúdica, premiando todos os participantes na faixa etária de 04 a 85 anos. Outros 

torneios recreativos de futsal irão ocorrer na unidade do Sesc Seridó aos domingos. 

 

• Reunião Dançante 

As reuniões dançantes acontecem mensalmente no Sesc Mossoró, e duas vezes ao mês no Sesc 

Seridó, uma atividade que possibilita através de uma apresentação musical, a prática da dança 
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em diversos estilos e ritmos.  

 

 

4.1.4.3 Turismo Social 

 
O Turismo Social irá proporcionar novas oportunidades de lazer e enriquecimento cultural, 

democratizando o acesso a viagens e passeios a um custo mais acessível que o do mercado. 

 

 

 Excursões e Passeios 
 

No roteiro das excursões e passeios realizados pelo Sesc, serão priorizadas viagens às cidades 

potiguares e do Nordeste.  

Com isso é possível valorizar nossos pontos turísticos e a história e cultura de cada município e 

fomentar o turismo local e regional, conforme detalhamento abaixo: 

 

Excursão Abril – 09 a 13/04/2020 | Sesc Pantanal/MT 

Duração: 05 dias 

Roteiro: Após desembarque, city tour panorâmico em Cuiabá e segue viagem para o Sesc 

Pantanal. Utilizando a rede Sesc de hospedagem, será incluído no pacote 02 passeios pagos, e 

utilizaremos da recreação e atividades diversificadas do próprio hotel. A finalidade é o cliente 

desfrutar do hotel e de toda a natureza existente na reserva, oportunizando a consciência 

ecológica e melhoria das relações interpessoais, com facilidade no pagamento e mantendo todo 

o cuidado e atenção na clientela.   

 

Passeio Abril – 25/04/2020 | RDS Ponta do Tubarão – Diogo Lopes/RN 

Duração: 14h 

Roteiro: Um dos principais destaques de Diogo Lopes são as medidas adotadas para sua 

preservação. Existe a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, com 

projetos de desenvolvimento sustentável, incluindo a pesca e o turismo ecológico. Com isso, a 

própria comunidade toma consciência da necessidade de preservar o ecossistema da região, 

evitando a pesca e o turismo predatório. Lá será realizado passeio de barco com trilhas aquáticas, 

bem como todas as explanações sobre fauna, flora, história de populares, pesca artesanal entre 

outras.  
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Excursão Maio – 07 a 10/05/2020 | Sesc Piatã/BA 

Duração: 4 dias 

Roteiro: Com hospedagem no Sesc Piatã e alguns almoços inclusos, será realizado city tour 

histórico cultural em alguns dos principais pontos de Salvador, bem como visitação a casa de 

Jorge Amado (Rio Vermelho), podendo a programação sofrer alteração conforme sugestões da 

equipe de turismo social do Sesc Bahia. 

 

Excursão Junho - 19 a 26/06/2020 | Cidades Históricas/MG 

Duração: 8 dias 

Roteiro: Visita as cidades históricas realizado pelo receptivo do Turismo Social do Sesc Minas 

Gerais.  

 

Passeio Junho - 26/06/2020 | Mão na Massa – Jucurutu/RN 

Duração: 12h 

Roteiro: Visita à fábrica de Massas e Queijos Jucurutu para conhecer o processo de fabricação 

de bolachas e queijos mais famosos e gostosos do Estado.  

 

Excursão Julho – 11 a 12/07/2020 | Sesc Cabo Branco/PB 

Duração: 02 dias 

Roteiro: City tour histórico cultural por João Pessoa e dependências do Hotel Sesc Cabo Branco.   

 

Excursão Agosto – 20 a 23/08/2020 | Sesc Iparana/CE 

Duração: 04 dias 

Roteiro: City tour histórico cultural, visita ao Museu da Indústria, Beach Park, feirinha da beira-

mar, bem como desfrutar de toda a programação de lazer e recreação que o hotel oferece. 

 

Excursão Setembro – 17 a 20/09/2020 | Sesc Triunfo/PE  

Duração: 04 dias 

Roteiro: City tour histórico cultural, passando por Teatro Guarany, Museu do Cangaço, Igreja 

Matriz, Pico do Papagaio, Furna dos Holandeses e Cacimba de João Neco, assim como 

aproveitar a programação de lazer e recreação que o hotel oferece. 
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Excursão Outubro – 22 a 25/10/2020  | Sesc Atalaia/SE 

Duração: 04 dias 

Roteiro: Em virtude da distância, são basicamente dois dias de trânsito e os demais dias serão 

para fazer o city tour histórico cultural, visita ao Museu da Gente Sergipana, e visita a 

Laranjeiras para conhecer a história e cultura da cidade.  

 

Passeio Outubro – 17/10/2020 | Mina Brejuí e Parqur dos Dinossauros 

Duração: 15h 

Roteiro: Visita a Mina Brajuí na cidade de Currais Novos, depois segue para a cidade de 

Parelhas realizando um city tour panorâmico, seguindo para a comunidade Cobra onde fica 

localizado o Parque dos Dinossauros.  

 

Excursão Novembro – 30/10 a 02/11/2020 | Sesc Guaxuma/AL 

Duração: 04 dias 

Roteiro: Saída de Natal direto para Piranhas e Delmiro Gouveia, realizando city tour e passeio 

pelos cânions do Xingó com pernoite. Após passeio dos cânions segue para o Sesc Guaxuma 

ficando os demais dias livre para aproveitar a programação de lazer e recreação que o hotel 

oferece. 

 

Excursão Novembro – 21 a 24/11/2020 | Sesc Garanhuns/PE 

Duração: 04 dias 

Roteiro: City tour visitando o Mosteiro de São Bento, Praça Relógio das Flores, Feirinha de 

Artesanato e Praça Luminosa, Alto Magano, Castelo de João Capão, Santuário de Mãe Rainha, 

Fábrica de Cocada, Chocolate Sete Colinas, distribuídos em dois dias, assim como noites livres 

para os clientes aproveitarem a programação natalina da Cidade (A Magia do Natal) e a estrutura 

do Centro de Turismo e Lazer Sesc Garanhuns. Na volta pra casa, uma passada pelo Polo 

Comercial de Caruaru.  

Passeio Dezembro – 12/12/2020 | Circuito Textil – Passa e Fica e Serra de São Bento/RN 

Duração: 14h 

Roteiro: Em visita a cidade de Passa e Fica, será realizado uma oficina de Frivolité (técnica 

francesa que faz renda com nós, usando linha de crochê), bem como visita à fábrica de roupas 

Daya. Seguindo para Serra de São Bento, será feito um city tour histórico cultural e parada 

também na fábrica de lingerie local.  
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4.1.5 Assistência 

 
 

Objetivos: 

 
 

 Realizar ações comunitárias para valorizar o trabalhador do comércio, seus dependentes 

e a comunidade em geral; 

 Promover a saúde, autonomia e qualidade de vida do idoso; 

 Desenvolver comunidades; 

 Contribuir para a segurança alimentar e nutricional;  

 Atuar na redução do desperdício de alimentos 

 

 
4.1.5.1 Desenvolvimento Comunitário 

 
 

Em 2020, o Sesc dará continuidade às ações do Programa Assistência para promover o 

desenvolvimento social, econômico e cultural, incentivando comunidades à integração e 

desenvolvimento e fortalecimento de redes visando amenizar situações de risco e 

vulnerabilidade social que as afetam diariamente.  

 
 Sesc Cidadão

 
O objetivo é estimular o potencial de crianças e adolescentes de 8 a 16 anos. Serão realizadas 

atividades de apoio pedagógico, atividades lúdicas, práticas esportivas, aulas de artes, recreação, 

aulas de música e orientações sobre educação em saúde. O projeto é desenvolvido nas unidades 

de Mossoró, Seridó e na Vila de Ponta Negra em Natal. 

 

 Trabalho Social com Idosos - TSI 

 
Serão realizadas em grupo, facilitando a integração e fortalecimento das amizades e a superação 

de limites físicos, psicológicos (melhora da autoestima) e sociais. As ações irão acontecer 

durante todo o ano na unidade do Sesc Cidade Alta, promovendo a autonomia desse segmento 

e serão realizadas por equipes integradas das diversas áreas do Sesc, especializadas nas questões 

do envelhecimento. 
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4.1.5.2 Mesa Brasil 

 
 

O Mesa Brasil é um programa nacional que capta de onde sobra e entrega para onde falta, 

mobilizando a sociedade para o combate à fome e ao desperdício de alimentos. Em 2020, o 

programa dará continuidade às ações que realiza em parceria com empresas doadoras, coletando 

e distribuindo alimentos. Dessa forma será possível complementar a refeição e melhorar a 

qualidade de vida e condição alimentar de milhares de potiguares que vivem em situação de 

vulnerabilidade nas cidades de Natal e Mossoró e circunvizinhas. 

 

O programa também desenvolverá ações educativas para os beneficiados obejtivando a 

formação de agentes multiplicadores e promoverá, para os gestores das instituições 

beneficiárias, cursos com o intuito de estimular o desenvolvimento sustentável das instituições 

cadastradas. 

 
4.1.6 Administração 

 
 

4.1.6.1 Gestão de Comunicação e Marketing 
 

As ações de comunicação e marketing realizadas pelo Sesc, estão intimamente ligadas aos 

objetivos de dar publicidade às ações desenvolvidas e benefícios gerados em decorrência da 

atuação dos Programas Sociais. 

 

4.1.6.2 Gestão de Pessoas 

 
O Desenvolvimento Humano no Sesc RN contempla os processos de Recrutamento e 

Seleção, Avaliação de Desempenho, Cargos e Salários, Carreira e Treinamento e 

Desenvolvimento.  

Quanto aos processos de Recrutamento e Seleção, os processos dos Sesc RN ocorrem de 

acordo com Resolução Sesc 1296/2015, a qual estabelece normas de Processo Seletivo para 

contratação de colaboradores. Em relação ao Programa de Desenvolvimento Profissional, o 

Regional desenvolve duas frentes:  

Programa de Desenvolvimento Profissional – tem como objetivo desenvolver as 

competências individuais específicas, por área e por cargo/função. 
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Programa de Educação Superior – tem por objetivo oferecer formação educacional 

em nível superior de forma a proporcionar ao colaborador a aquisição do conhecimento básico 

em sua área de atuação, bem como proporcionar qualificação para ascensão em possíveis 

oportunidades de crescimento profissional, mediante aprovação em processo seletivo. O 

Programa terá continuidade em 2020 e ocorre com o apoio do Sesc com cobertura de 85% do 

valor do curso, ficando o colaborador com a responsabilidade de arcar com os 15% restantes 

dos custos. O curso é escolhido de acordo com a área de trabalho desenvolvida na instituição. 

As vagas são definidas considerando a necessidade institucional e do colaborador, respeitando 

as previsões orçamentárias para essas despesas.  

Para o desenvolvimento destes importantes programas, este Departamento Regional 

conta com o imprescindível apoio técnico e financeiro do Departamento Nacional, por meio das 

ações empreendidas pelo Núcleo de Desenvolvimento Técnico (Núcleo de Formação e 

Pesquisa).  

O quantitativo de colaboradores a serem beneficiados por meio de ações de capacitação, 

treinamento e desenvolvimento, promovidas e/ou custeadas pela Instituição é de 500 

(quinhentos) para o exercício de 2020, distribuídos da seguinte forma: 

 

Programa 
Quantidade de 

Colaboradores 

Quantidade de 

Colaboradores a serem 

capacitados 

Educação 194 145 

Saúde 192 145 

Cultura 24 20 

Lazer 95 70 

Assistência 32 25 

Administração 127 95 

TOTAL 664 500 
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5. Investimentos 

 

Atendendo ao disposto na Resolução 1345/2017 o Sesc RN prevê a realização de obra 

para melhoria da Unidade Sesc Potilândia, cuja principal atuação está vinculada ao Programa 

Educação com as atividades de Educação Infantil e Ensino Fundamental e atividades esportivas 

com diversas turmas de natação e hidroginástica. Além da reforma do Sesc Potilândia teremos 

a reforma da unidade de hospedagem, o Sesc Enseada Praia Hotel, localizado no reconhecido 

cartão postal da capital potiguar, a praia de Ponta Negra e a adequação da unidade do Sesc 

Cidade Alta para o funcionamento da Clínica Integrada.  

Unidade Descrição dos Espaços Metragem Valor Aprovado (Total) 

Potilândia 

Reforma geral na 

unidade: salas de aula, 

cozinha, biblioteca, 

quadra, piscina. 

 6.433.533,65 

Enseada 

Reforma geral na 

unidade: quartos, 

cozinha, recepção, 

piscina 

 11.527.080,00 

 

Unidade Descrição dos Espaços Metragem Valor Previsto (Total) 

Climatização 
Ambientes diversos nas 

unidades operacionais 
6.161,47 m² 336.000,00 

Clínica Integrada 

Salas para consultas, 

sala para 

ultrassonografia e 

ambulatório 

104,68 m² 113.892,00 

As obras a serem executadas por este Departamento Regional consideram em seu 

detalhamento a inclusão de condições de acessibilidade a pessoas com deficiência e/ou com 

mobilidade reduzida. Outro importante investimento a ser feito na unidade do Sesc Potilândia é 

quanto ao tratamento de efluentes, por meio de reuso da água dos chuveiros da área da piscina 

para utilização nas descargas dos banheiros e utilização da água da chuva. 

Além dos investimentos voltados para a realização de obras, o Regional investirá na 

modernização de mobiliário e equipamentos, com destaque para a clínica integrada, 

climatização das unidades e laboratórios de informática  nas Escolas do Sesc Potilândia, Zona 

Norte, Mossoró, Seridó e Macaíba.  
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6. Finanças e Orçamento 

 

6.1 Proposta Orçamento Programa 

 
 

Para o exercício 2020, o Sesc RN prevê um orçamento que atinge R$ 60.239.050,00. Em 

relação ao ano anterior, o orçamento apresenta um leve decréscimo de 2,42% quando 

comparamos ao orçamento final.  

Dos recursos, 56,77% são formados pela receita compulsória, que apresenta o mesmo 

valor em relação a 2019, e  20,06% são provenientes da receita operacional, que se configuram 

como as principais fontes de recursos. A receita operacional atinge a ordem de R$ 12.082.255,00 

com um acréscimo de 7,82% em relação a previsão de 2019, justificado sobretudo pela 

reabertura da unidade Sesc Rio Branco com forte atuação voltada à atividade de Nutrição e 

novas turmas de Desenvolvimento Físico-Esportivo. 

 

Fontes de Recursos 

 
 

Composição das Fontes de Receitas 

 

Código Fontes R$ % 

6.1.1 Receitas de Contribuições Sociais 34.197.454 56,77 

6.1.2 Receitas de Prestação de Serviços 12.082.255 20,06 

6.1.3 Receitas de Outros Serviços 322.899 0,54 

6.1.4 Receitas Financeiras 1.220.138 2,02 

6.1.5 
Transferências de Instituições Privadas - 

Contribuições 10.168.630 16,88 

6.1.6 
Outras Transferências de Instituições Privadas 

s/ Fins Lucrativos 2.016.679 3,35 

6.1.9 Outras Receitas Correntes 5.000 0,01 

6.2.9 Outras Receitas de Capital 225.995 0,37 

TOTAL RECEITAS 60.239.050 100,00 
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Receita de Serviços por Programa 

Receitas de Serviços R$ % 

Serviços Educacionais 2.087.999 17,28 

Serviços de Saúde 6.027.476 49,89 

Serviços Culturais 153.767 1,27 

Serviços de Lazer 3.115.199 25,78 

Outros Serviços 697.814 5,78 

TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS 12.082.255 100,00 

      Fonte: Coordenação de Planejamento 
 

 

Transferências de Instituições Privadas – Contribuições 

Receita de Outras Contribuições R$ % 

Nutrição  1.412.695 23 

Saúde Bucal 2.405.452 39 

Educação Infantil 1.339.539 22 

Ensino Fundamental 259.827 4 

Cota Equitativa 716.205,08 12 

TOTAL RECEITAS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 6.133.718 100,00 

          

Subvenção Ordinária R$ % 

Subvenção 4.034.912 100 

TOTAL RECEITAS DE SUBVENÇÃO 4.034.912 100,00 

 

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 

PRIVADAS - CONTRIBUIÇÕES 
10.168.630 100,00 

      Fonte: Coordenação de Planejamento 
 

Outras Transferências de Instituções Privadas s/Fins Lucrativos  

 

Receita de Outras Tranf. de Inst. Privadas R$ % 
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OdontoSesc  203.200 10 

Mesa Brasil  549.356 27 

Sesc Ler 1.264.123 63 

TOTAL DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE 

INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS 
2.016.679 100,00 

      Fonte: Coordenação de Planejamento 
 

 

Essas fontes cumprem o importante papel de possibilitar a realização das ações propostas 

neste Programa de Trabalho e deverão, em atendimento as Diretrizes Quinquenais de 

Crescimento Equilibrado e de dar Ênfase aos Processos de Gestão e Planejamento, se utilizadas 

com racionalidade visando a redução de custos sem perda da qualidade, com o objetivo de 

atender a clientela preferencial do Sesc. 

 

Despesas Correntes por Programa 

 

Despesas Correntes R$ % 

Educação 13.624.379     22,62 

Saúde 17.963.500 29,82 

Cultura 2.634.934 4,37 

Lazer 10.161.338 16,87 

Assistência 3.145.878 5,22 

Administração 12.709.021 21,10 

TOTAL DESPESAS CORRENTES 60.239.050 100,00 

      Fonte: Coordenação de Planejamento 
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Despesas 

Composição das Despesas por Elementos 

 

Código                         Elemento de Despesa R$ % 

5.1.1.1 Remuneração de Pessoal 23.901.625 39,68 

5.1.1.2 Encargos Patronais 7.958.820 13,21 

5.1.1.3 Benefícios a Pessoal 4.034.161 6,70 

5.1.1.9 Outras Despesas de Pessoal e Encargos 836.999 1,39 

5.1.2.1 Uso de Material de Consumo 7.141.369 11,86 

5.1.2.2 Serviços de Terceiros - PF 259.505 0,43 

5.1.2.3 Serviços de Terceiros - PJ 12.078.530 20,05 

5.1.4.9 Outras Despesas Financeiras 160.038 0,27 

5.1.5.3 Contribuições Confederativa e Federativas 1.005.405 1,67 

5.2.1.1 Equipamentos e Mobiliário em Geral 587.047 0,97 

5.2.1.4 Construções em Curso 2.270.751 3,77 

5.2.1.5 Benfeitorias 4.800 0,01 

Total das Despesas 60.239.050 100,00 

    Fonte: Coordenação de Planejamento 

 

 

No que diz respeito a adoção de providências atenuantes e ação preventivas em prol do 

equilíbrio financeiro, esta Administração Regional tem buscado otimizar suas despesas por 

meio da readequação de procedimentos e atividades desenvolvidas. Incluem-se, como 

principais, no rol de ações assertivas deste significativo e perene esforço, entre outras, as 

seguintes iniciativas: Negociação com fornecedores, com vistas à redução dos valores dos 

contratos de aquisição de produtos e serviços vigentes; Análise criteriosa das requisições de 

compras e serviços, redimensionando os quantitativos em sintonia com o solicitante; Revisão 

das atividades e eventos programados, avaliando-se a viabilidade da realização e a otimização 
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dos recursos a serem utilizados, com o seu necessário acompanhamento financeiro. 

 

 

7. Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG 

 

 
O Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) tem como objetivo o 

atendimento de demandas sociais que advém da clientela comerciária e seus dependentes, como 

também, de outras parcelas da sociedade que atendem a critérios sócioeconômicos de renda, 

condições de moradia e escolaridade para tornarem-se beneficiários do Programa. 

As ações inseridas no PCG, objetivam contribuir para uma melhoria na qualidade de 

vida de todos os participantes, estendendo os benefícios a seus familiares, sempre que possível. 

Para 2020 a meta financeira estará prevista, considerando a disponibilização de 33,33% 

da receita compulsória líquida para o desenvolvimento de ações gratuitas ou subsidiadas 

vinculadas aos programas Educação e Assistência, conforme quadro abaixo: 

QUADRO 1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISTA (R$)

Receita Compulsória Bruta 34.197.454            

(-) Comissão para a RFB 683.949                  

Subtotal 33.513.505            

(-) Contribuição à CNC / Fecomércio 1.005.405               

Receita Compulsória Líquida 32.508.100            

Valor Destinado ao PCG (33,33%) 10.834.950            

Valor Destinado à Gratuidade (metade dos 33,33%) 5.417.475               

Recursos Aplicados em Educação e/ou Ações 

Educativas dos Demais Programas (Somatório do 

Quadro A)

13.175.136

Recursos Aplicados na Gratuidade (Somatório do 

Quadro B)
5.472.313

APLICAÇÃO DA RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA
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Valores (R$)

Variável Previstos Previstos

Educação Infantil Sem modalidade Pré-escola 389 Frequência 276.478 4.660.380

Ensino 

Fundamental
Sem modalidade Anos Iniciais 1.388 Frequência 995.755 5.276.787

Sem modalidade Alfabetização 50 Frequência 24.000

Sem modalidade
Anos Iniciais do 

Fund.
180 Frequência 86.400

Educação 

Complementar

Acomp. 

Pedagógico
Curso 227 Frequência 122.740 296.724

2.234 11.014.220

Sem modalidade Consulta -
Pessoas 

presentes
21.000

Sem modalidade Empréstimos 1.600
Clientes 

presentes
11.964

1.600 284.458

L
A

Z
E

R

Desenvolvimento 

Físico Esportivo

Formação 

esportiva

Multipráticas 

esportivas
500 Frequência 46.429 205.516

500 205.516

Sem modalidade Curso 580 Frequência 95.752

Sem modalidade Encontro 4.220 Participantes 3.877

Sem modalidade Oficina 18.940 Frequência 51.218

Sem modalidade Palestra 3.880 Público 3.432

Sem modalidade
Roda de 

Conversa
- Participantes 41.489

27.620 1.670.942

31.954 13.175.136

780.329

284.458

Total Geral

Total

Total

Total

Desenvolvimento 

Comunitário

A
S

S
IS

T
Ê

N
C

IA

Quadro A

Demonstrativo das Metas Previstas Totais do PCG

no exercício de 2020

Ed. de Jovens e 

Adultos

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

Nº de 

Inscrições 

(Clientes)

Produção

Atividade Modalidade Realização

Biblioteca

C
U

L
T

U
R

A
P

ro
g

ra
m

a

1.670.942

Total
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Valores (R$)

Variável Previstos Previstos

Educação Infantil Sem modalidade Pré-escola 40 Frequência 28.800 679.637

Ensino 

Fundamental
Sem modalidade Anos Iniciais 290 Frequência 208.800 1.579.603

Sem modalidade Alfabetização 50 Frequência 24.000

Sem modalidade
Anos Iniciais do 

Fund.
180 Frequência 86.400

Educação 

Complementar

Acomp. 

Pedagógico
Curso 227 Frequência 122.740 282.065

787 3.311.397

Sem modalidade Consulta -
Pessoas 

presentes
21.000

Sem modalidade Empréstimos 1.600
Clientes 

presentes
11.964

1.600 284.458

L
A

Z
E

R

Desenvolvimento 

Físico Esportivo

Formação 

esportiva

Multipráticas 

esportivas
500 Frequência 46.429 205.516

500 205.516

Sem modalidade Curso 580 Frequência 94.504

Sem modalidade Encontro 3.890 Participantes 3.577

Sem modalidade Oficina 18.840 Frequência 50.868

Sem modalidade Palestra 3.880 Público 3.432

Sem modalidade
Roda de 

Conversa
- Participantes 41.209

27.190 1.670.942

30.077 5.472.313Total Geral

770.093

Biblioteca 284.458

Ed. de Jovens e 

Adultos

Desenvolvimento 

Comunitário
1.670.942

Total

Total

A
S

S
IS

T
Ê

N
C

IA

Total

C
U

L
T

U
R

A

Quadro B

Demonstrativo das Metas Previstas com Gratuidade

no exercício de 2020

Nº de 

Inscrições 

(Clientes)

Total

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

P
ro

g
ra

m
a Produção

Atividade Modalidade Realização


