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Apresentação 
 
A Direção Regional do Sesc Bahia apresenta o Programa de Trabalho para o exercício 2019, 
em cumprimento às disposições regimentais.  
 
O documento é um desmembramento do Plano Estratégico 2016-2020 e sintetiza as 
principais ações destinadas aos beneficiários do Sesc e à comunidade ao estabelecer metas, 
estratégias e objetivos pretendidos, bem como a execução do PCG - Programa de 
Comprometimento e Gratuidade, mediante acordo firmado com o Governo Federal, Decreto 
Lei Nº 6.632, de 5 de novembro de 2008.  
 
Conforme o artigo 51 do Regulamento do Sesc, serão aplicados 33,33% da Receita 
Compulsória Líquida, R$126.035.304,89 (cento e vinte e seis milhões, trinta e cinco mil, 
trezentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), o que significa um aporte de 
R$42.007.567,12 (quarenta e dois milhões, sete mil reais, quinhentos e sessenta e sete reais e 
doze centavos) comprometidos com educação básica e continuada e/ou ações educativas 
relacionadas aos demais Programas, sendo que 50% desses recursos serão destinados à 
gratuidade.  
 
Este documento, além de cumprir uma exigência normativa contida no artigo 25, letra D, do 
Regulamento do Sesc, tem sua elaboração fundamentada nos documentos institucionais, a 
exemplo das Diretrizes Gerais de Ação do Sesc - Quinquênio 2016-2020, do Referencial 
Programático do Sesc (que define nova estrutura e mensuradores de produção) e, ainda, das 
Normas Gerais para Aplicação do Programa de Comprometimento e Gratuidade. Atende, 
também, ao Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO, às Decisões e Instruções 
Normativas do Tribunal de Contas da União - TCU e da Controladoria Geral da União – CGU, se 
constituindo num instrumento de balizamento das ações da Instituição, através do 
estabelecimento de prioridades, objetivos e metas para o próximo exercício.  
 
Dentre os objetivos de maior relevância, e também desafiadores, merecem destaque a 
implantação e o funcionamento do Restaurante no Salvador Shopping, que oferecerá 6.000 
refeições diárias, almoço e jantar; o início das atividades do Centro Cultural e Restaurante em 
Feira de Santana, no Centro da cidade, que além de oferecer diariamente 1.500 refeições 
contará com um teatro para 289 lugares; o início das atividades dos Centros de Atividades de 
Alagoinhas e Jacobina; além da continuidade do funcionamento de todas as Unidades já 
existentes.  
 
Outra ação de destaque será o início da construção de um Centro de Atividades no município 
de Ilhéus, proporcionando dinamização das ações finalísticas do Sesc e maior abrangência da 
atuação da Instituição nas cidades polos das microrregiões do Estado. Além da geração de 
novos empregos, diretos e indiretos, a presença do Sesc nesse município também beneficiará 
e alavancará o desenvolvimento das comunidades e, assim, oportunizará melhor qualidade de 
vida para os clientes prioritários e a população em geral.  
 
Nas demais Unidades da capital e do interior, a proposta é de continuidade do processo de 
requalificação e modernização dos espaços físicos ora existentes, em busca da plena ocupação, 
principalmente pelos clientes prioritários. Apesar das graves crises, do quadro econômico 
complexo e recessivo que atinge a todos os segmentos da sociedade, o Sesc Bahia continuará 
executando seus serviços com qualidade e atendendo à demanda apresentada pela clientela 
preferencial.  
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Em 2018, entrou em discussão no Congresso Nacional a PL 10372 cujo dispositivo destina 
parcela equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do total dos recursos arrecadados com a 
incidência das contribuições sociais de interesse de categorias profissionais ou econômicas 
(destinadas ao Sesc) para constituir uma das fontes de recursos ao Fundo Nacional de 
Segurança Pública, com grande potencial de inviabilizar economicamente a Entidade. Outra 
situação bastante discutida e que pode comprometer a arrecadação do Regional é a 
possibilidade da criação do Sistema “S” da Saúde, distribuindo parte dos recursos que 
atualmente são direcionados para o Sesc. Todos estes fatores são efeitos desse macro cenário 
político, econômico e social, e apresentam um desafio a mais para sua atuação. Diante disto, é 
imprescindível a adoção de uma postura atenta e capaz de diagnosticar as demandas 
emergentes deste cenário a fim de garantir a qualidade dos serviços e a sustentabilidade da 
Instituição.  
 
Com a proposta de atingir 275.000 emissões do Cartão Sesc, o Regional fundamenta esta 
ação para 2019 com a expansão de seus serviços e atividades através das Unidades fixas e 
móveis, e em parceria com diversos segmentos (instituições, sindicatos, associações, escolas, 
dentre outros). E para alcançar esta meta, postos avançados de habilitação em empresas e em 
centros de compras (Shopping) irão proporcionar uma melhor interação com os clientes nos 
seus locais de trabalho e comodidade no momento do cadastro.  
 
As metas de produção para 2019 foram previstas diante da estrutura física do Regional 
distribuída em 11 municípios, composta por 6 bancos de alimentos, 10 escolas, 7 teatros, 16 
bibliotecas, 2 unidades móveis de cultura, 38 espaços esportivos e recreativos, 2 hotéis, 6 
consultórios odontológicos e 3 unidades móveis de saúde, consolidadas em 131 estruturas de  
Programa/Atividade/Realização. Conforme variável de mensuração, o Programa Educação 
ofertará mais de 20.000 vagas nos cursos de Educação Básica e Formação Continuada, que 
totalizarão 4.647.406 frequências; o Programa Saúde projeta o atendimento de 38.334 
clientes nas Atividades; o Programa Cultura ofertará aproximadamente 11.600 vagas nas 
ações formativas, que gerarão 141.662 frequências, e nas Apresentações e demais realizações 
a previsão é da participação de 447.191 pessoas; o Programa Lazer terá uma previsão de 
vagas na ordem de 80.000, e disponibilizará serviços que contemplarão mais de 117.000 
pessoas, entre público, plateia e participantes; e o Programa Assistência prevê o alcance de 
528.590 frequências e contemplará 29.794 pessoas. 
 
O investimento na Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, em sintonia com o Plano 
Nacional de Formação e Pesquisa, é essencial para concretização dos objetivos e metas 
estratégicas do Regional. Neste aspecto, a meta para o exercício em projeção é capacitar 935 
funcionários, entre profissionais da área finalística e administrativa.  
 
Para efetivação das propostas programáticas e administrativas, bem como de investimento 
em infraestrutura (equipamentos, mobiliários, construções em curso, edificações e outros 
investimentos) previstos para 2019, o Departamento Regional aporta recursos na ordem de 
R$263.730.204,00 (duzentos e sessenta e três milhões, setecentos e trinta mil e duzentos e 
quatro reais), sendo 66,92% em Despesas Correntes e 33,08% em Despesas de Capital, que 
corresponde a R$87.252.000,00 (oitenta e sete milhões, duzentos e cinquenta e dois mil 
reais), sendo estes custeados com recursos próprios advindos de superávits de exercícios 
anteriores.  
 
A dotação orçamentária para a execução do Programa de Trabalho 2019 projeta o total de 
despesas superior em 15% em relação ao valor orçado para o exercício anterior, resultante de 
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investimentos em obras de ampliação e qualificação, conforme anteriormente mencionados, 
além da otimização dos espaços existentes e da plena ocupação de vagas oferecidas. 
Desta forma, o Serviço Social do Comércio na Bahia mantém-se firme no propósito de projetar 
sua imagem institucional como excelência em serviços complementares para os clientes 
prioritários e o público em geral, com o auxílio do Departamento Nacional. 
 
 
José Carlos Boulhosa Baqueiro  
DIRETOR REGIONAL 
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Diagnóstico da Situação 
 
 

A eficiência e eficácia da Programação das Atividades e serviços oferecidos pelo Sesc Bahia 
depende do adequado Planejamento dessas Ações. O nível de adequação do Planejamento 
máximo deriva da qualidade da identificação dos fatores que determinam como a ação do Sesc 
está sendo executada e como esta ação é recebida pelo público-alvo. 
 
O diagnóstico situacional é a ferramenta investigativa por meio da qual se divide a análise da 
situação em duas dimensões: Ambiente Externo e Ambiente Interno. Na dimensão externa são 
identificadas Ameaças e Oportunidades, ou seja, elementos externos e fora do controle da 
Entidade que podem impedir ou auxiliar na execução da Programação. Já na dimensão interna 
os Pontos Fortes e Pontos Fracos são as características e práticas institucionais que 
impulsionam ou desaceleram as ações finalísticas. 
 
A identificação dos elementos positivos (oportunidades e pontos fortes) e dos negativos 
(ameaças e pontos fracos) de ambos os ambientes ocorre por meio da caracterização de 
elementos da dinâmica social (externo) e administrativa (interno) do Sesc, tais como: o 
cenário político, econômico e social da Bahia e do Brasil; as características quantitativas e 
qualitativas dos recursos humanos do Sesc; a estrutura física instalada; o perfil da clientela 
Sesc; as características sociodemográficas da população baiana; entre outros. 
 
Ambiente Externo 
 
Dimensão Política 
 
A política brasileira vem apresentando um quadro de crise e instabilidade. O número 
crescente de políticos das esferas legislativa e executiva dos municípios, estados e da 
federação acusados ou condenados por práticas de corrupção tem influenciado 
negativamente na dinâmica social e econômica.   
 
No âmbito da política nacional, um dos principais objetivos tem sido a implantação de 
políticas capazes de equilibrar a relação entre Despesa Governamental e a Receita (Ajuste 
fiscal). A execução da política de teto de gastos para limitar despesas com as políticas públicas 
foi uma das estratégias adotadas, porém tem resultado na redução do orçamento de 
investimento em áreas como Educação e Pesquisa.  
 
Em relação ao mercado de trabalho, mudanças na legislação específica foram aprovadas 
objetivando estabelecer novas relações trabalhistas e estimular as empresas a contratarem a 
mão de obra desocupada e na informalidade. Porém, não causaram a redução esperada no 
número de desempregados e o número de trabalhadores informais aumentou. 
  
Outro ponto importante que impacta diretamente na Receita do Sesc são os projetos de lei nº 
559/ 2015 e nº 10.372/2018. O primeiro visa criar o “S da Saúde” e redirecionaria o montante 
hoje destinado ao Sesc para esse novo Serviço Social privado e o segundo prevê transferir 
25% do repasse do “Sistema S” para  subsidiar uma nova instância de combate ao crime 
organizado. 
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Mercado de Trabalho e Economia 
 
A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) classifica a recuperação 
da economia baiana como “lenta, frágil e gradual” por meio do Boletim do 1º trimestre de 
2018 da Conjuntura Mercado de Trabalho. O contexto atual da economia apresenta elementos 
positivos de recuperação em relação a 2016 e 2017, porém, ainda persistem características 
recessivas da atividade econômica. 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado apresentou saldo positivo em relação ao mesmo 
período do ano anterior (0,6%) e em relação ao trimestre anterior (0,4%). O setor de serviços, 
composto pelo Comércio, Transporte, Atividade Imobiliária e a Administração Pública, foi o 
responsável pela melhora econômica em contraponto a área Industrial e Agropecuária. 
 
Em relação ao trabalho formal, foram criados 11.121 postos de trabalho, alcançando assim a 
marca de 1.654.990 empregos com carteira assinada. Neste período, todos os setores de 
atividade econômica apresentaram saldos positivos, exceto o setor de Comércio que 
apresentou redução de 2.497 postos oriundos principalmente dos setores varejistas e 
atacadistas. 
 
Apesar do saldo positivo de empregos com carteira assinada, do aumento da proporção de 
empresas planejando contratar em relação àquelas que pretendem demitir e do estreitamento 
da diferença entre o salário real médio dos desligados e o dos admitidos; outros fatores ainda 
apontam para um contexto econômico ainda impactado com a crise, tais como: maior porção 
dos postos de trabalho celetistas criados é de empregos com menor remuneração, aumento da 
taxa de desocupação (2º maior nível desde o início da medição em 2012) e o pessimismo no 
meio empresarial. 
 
Dimensão social e demográfica 
 
A Bahia ocupa a 5ª posição nacional em área territorial, possui a 4ª maior população do país, o 
maior PIB do Nordeste e o 7º do país (IBGE, 2015). Apesar disso, possui o 17º rendimento 
nominal mensal domiciliar per capita (R$862,00) e o 21º Índice de desenvolvimento humano 
(IBGE, 2010). Os mais de 15 milhões de habitantes distribuem-se nos 417 municípios do 
estado, por sua vez divididos entre 7 mesorregiões e 32 microrregiões. 
 
Na educação, a Bahia ocupa o 3º lugar no número de matrículas, porém acesso a escolarização 
não significa qualidade de ensino. Segundo os dados do INEP do Censo Escolar 2017, a média 
de horas/ aula dispensado para educação infantil na Bahia é inferior à média nacional e o 
mesmo fenômeno acontece no Ensino Médio. Além disso, a taxa de distorção série/ idade é 
muito superior à média nacional no Ensino Fundamental e Médio para o mesmo período. 
 
No campo da Saúde, segundo os dados do Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde 
para o período 2008 – 2011, a média dos municípios baianos de acesso a atenção básica foi de 
90% do parâmetro necessário (1 equipe para cada 3.000 habitantes), já o percentual básico 
de exames para mulheres ficou abaixo de 66% do ideal. Tais números demonstram a 
dificuldade de universalização da política de saúde no Estado. 
 
Alcance do Sesc Bahia 
 
O Sesc Bahia está presente em todas as 7 Mesorregiões com centros de atividades capazes de 
oferecer à clientela todas as Estruturas Programáticas do Sesc. Segundo os dados do Cadastro 



12 

 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) referente ao período janeiro a junho de 
2018, a estimativa de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo das regiões 
contempladas com unidades físicas do Sesc Bahia corresponde a aproximadamente 64% do 
total de trabalhadores do ramo, conforme tabela abaixo.  
 

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO DE 2018 

CIDADES 
COMÉRCIO DE 

TOTAL 
BENS SERVIÇOS TURISMO 

SALVADOR 118.141 189.507 156.473 464.121 

FEIRA DE SANTANA 36.140 27.890 11.644 75.674 

VITÓRIA DA CONQUISTA 17.253 12.002 6.785 36.040 

PORTO SEGURO 6.051 3.638 10.695 20.384 

BARREIRAS 7.849 3.650 3.558 15.057 

ALAGOINHAS 1.485 4.198 2.819 8.502 

JEQUIÉ 6.447 2.972 1.714 11.133 

SANTO ANTÔNIO DE JESUS 16.485 9.441 3.791 29.717 

PAULO AFONSO 4.083 2.235 932 7.250 

JACOBINA 3.242 1.247 712 5.201 

ITAPARICA 396 282 340 1.018 

SUB-TOTAL - CIDADES / SESC 217.572 257.062 199.463 674.097 

SUB-TOTAL - DEMAIS CIDADES 205.209 120.237 51.954 377.400 
TOTAL - BAHIA 422.781 377.299 251.417 1.051.497 

 
Além disso, o Regional utiliza 5 unidades móveis que atuam em locais carentes de 
equipamentos de promoção da qualidade de vida. São 2 unidades móveis do OdontoSesc 
oferecendo Saúde Bucal e Educação em Saúde; 2 unidades do BiblioSesc disponibilizando 
acesso a acervo de livros e periódicos; e 1 unidade do Sesc Saúde Mulher com palestras de 
Educação em Saúde para o público feminino e realizando exames por imagem (mamografia) e 
preventivo (papanicolau). 
  
 
Ameaças e Oportunidades 
 
Nessa ambiência externa, identificam-se as Ameaças e Oportunidades abaixo: 
 

AMEAÇAS OPORTUNIDADE 

Cenário econômico instável Credibilidade da Marca Sesc 

Criação de um novo “S” 
Aumento da demanda por Atividades e Serviços de promoção 
da qualidade de vida 

Redução da Arrecadação Compulsória por 
mudança legislativa. 

Aumento da porção de trabalhadores do setor de Serviços 

 
O Cenário econômico instável, principalmente oriundo do contexto político nacional, ainda 
fragiliza a possibilidade de consolidar a análise da dinâmica econômica. O aumento no 
número de trabalhadores informais e a redução do poder de consumo das famílias são 
aspectos relevantes do momento social e impactam diretamente no planejamento das ações 
do Sesc, principalmente na adesão do público à oferta de serviços de Cultura e Lazer.  
 
Em contrapartida, há um aumento no número de famílias inscritas nos processos seletivos do 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) a procura de serviços na área de 
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Educação Formal e Complementar, além do alto número de inscritos em cursos e oficinas de 
Valorização Social e na busca por serviços de Saúde Bucal do Sesc. 
 
O acréscimo no número de trabalhadores do setor de serviços é uma oportunidade de ampliar 
a percepção dessa parcela do mercado de trabalho da sua condição de beneficiários dos 
serviços e atividades Sesc de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência a preços 
subsidiados ou gratuitos. 
 
O aumento das habilitações e consequentemente da demanda por atividades, pode ser 
prejudicado se houver as mudanças legislativas que transferem partes significativas da receita 
compulsória do Sesc para a criação de um novo Serviço Social Autônomo, e para o 
financiamento de Políticas Públicas promovidas pelo Estado. A credibilidade da marca Sesc é, 
portanto, um importante aliado na discussão política acerca desta temática, fazendo frente à 
proposta de redução do financiamento de uma ação social da importância do Sesc. 
 
O Sesc tem papel importante nesse contexto ao reafirmar e fortalecer sua missão e seus 
princípios, ampliando o acesso dos beneficiários de menor renda à educação, saúde, cultura, 
lazer e assistência, transformador mediante um agir intencional na promoção de 
conhecimentos e valores bem definidos. 
 

Ambiente Interno  
 
O Sesc Bahia é uma instituição destinada à promoção da qualidade de vida por meio de 
atividades de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. Para tanto, o planejamento da 
programação das atividades de 2019 é norteada pelas Diretrizes Gerais do Sesc, pelo 
Referencial Programático e pelas Diretrizes do Quinquênio 2016-2020. 
 
As diretrizes 01 e 02 “Crescimento Equilibrado” e “Foco na Clientela Preferencial” são 
elementos centrais no planejamento das ações do Sesc Bahia para 2019. A política de preços 
subsidiados; as ações de confecção de cartões Sesc diretamente nas empresas e nos principais 
centros de compra da capital e interior, são exemplos de estratégias de consolidação dessas 
diretrizes para 2019. 
 
Em 2017 e 2018, a coordenação da Central de Atendimentos implementou uma equipe 
especializada em ações externas com o objetivo de divulgar os serviços oferecidos pelo Sesc, 
trazendo para dentro da Instituição novos trabalhadores do Comércio de Bens e Serviços. 
Além disso, foi implantada em 2018 e está previsto para 2019, para cada Unidade 
Operacional, metas de visitação a empresas do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Nestas 
visitas, a equipe de Relacionamento com Cliente das Unidades apresenta a Programação de 
Atividades e Serviços do Regional, a amplitude nacional do Sesc e informa trabalhadores do 
setor privado que desconheciam sua condição de beneficiários da Instituição. 
  
O contato com a clientela em um ambiente externo às Unidades possibilitou identificar 
demandas e dúvidas sobre as atividades do Sesc como um todo. As ações de emissão do cartão 
Sesc nas empresas, em muitos casos, associaram-se às Atividades de Educação em Saúde, 
Saúde Bucal e divulgação do calendário de viagens e excursões do Turismo Social, 
potencializando a divulgação institucional do Sesc Bahia. 
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Perfil da Clientela 
 
Os dados registrados no Sistema Central de Atendimento (SCA) permitem traçar o perfil 
dominante da clientela, conforme quadro abaixo: 
 

2017 2018 CARACTERÍSTICAS DOMINANTES 

92% 90% Titulares que percebem menos de 2 Salários Mínimos 

86% 86% Titulares que possuem até Ensino Médio Completo 

66% 66% Titulares Solteiros 

46% 56% Dependentes que possuem até Ensino Fundamental Incompleto 

55% 55% Habilitados que são Dependentes 

54% 50% Dependentes menores de 18 anos 

61% 62% Titulares com idade superior a 35 anos 
________________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ______ ______ ___________ ___________ __________ ________________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___ ________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ __________ __ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ _________  
 
 

Fonte: Sistema Central de Atendimento (SCA) - referente ao período Janeiro a Julho 

 

O alto percentual de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, com renda 
declarada menor que 2 salários mínimos, indica o nível acentuado de vulnerabilidade 
socioeconômica da clientela. De acordo com as Diretrizes Gerais, no que se refere à 
acessibilidade, foi considerado ao elaborar esta programação, tornar os serviços acessíveis a 
esse seguimento, com o maior alcance possível, a fim de atenuar os efeitos das estruturas 
sociais e econômicas que a tornam vulnerável. 
 
Produção 
 
O Sesc Bahia utiliza como método básico de registro da Produção a criação de Projetos nos 
quais, por sua vez, são cadastradas as Estruturas Programáticas e Orçamentárias previstas no 
Referencial Programático do Sesc. Cada Estrutura Programática possui um conjunto de 
variáveis estatísticas que a definem.  
 
A equipe técnica do Sesc cadastra as Estruturas Programáticas que planejam executar ao 
longo do ano e estima as metas de cada uma das variáveis estatísticas das Estruturas 
mensalmente. Essa metodologia de Planejamento permite que a ação do Sesc possa ser 
analisada em diferentes projetos de forma unificada ou individualizada. 
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RECURSOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SESC BAHIA 
 
Sistema de Gestão do Planejamento 
 
O Sistema de Gestão do Planejamento (SGP) é a ferramenta estruturante das ações do Sesc 
Bahia. Nele são cadastrados os projetos de cada uma das Unidades finalísticas, é feito o 
registro diário da produção das Estruturas Programáticas dos Projetos e emitido os relatórios 
de acompanhamento da Produção. 
  
É por meio do SGP que a ação do Sesc pode ser analisada em seu nível mais específico, 
identificando os registros de Produção de cada Estrutura Programática de um único Projeto, 
ou no nível mais abrangente, consolidando a produção de Estruturas Programáticas de 
diferentes Projetos.  
 
Sistema de Gestão de Eventos – Planejamento 
 
Para a confecção do Programa de Trabalho 2019, o Sesc Bahia escolheu adotar o Sistema de 
Gestão de Eventos (SGE). Semelhante ao Sistema de Gestão do Planejamento (SGP), neste 
sistema foi possível cadastrar as Estruturas Programáticas e Orçamentárias previstas no 
Referencial Programático do Sesc e os campos textuais básicos dos Projetos. 
 
As propostas de Projeto seguiam então um fluxo de aprovação informatizados e com uma 
hierarquia de avaliação do Projeto iniciada pela criação do mesmo pelo funcionário da 
Unidade finalística, passando pelo aval da chefia imediata (coordenações, supervisões, 
gerência) e pela área-meio (Divisão Administrativa Financeira, Divisão de Orientação Social) 
até a aprovação da Direção do Sesc. 
 
Esse processo 100% informatizado de aprovação dos projetos eliminou a necessidade de uso 
do papel, reduzindo consideravelmente o impacto ambiental do Sesc Bahia e deu celeridade 
ao processo de Planejamento uma vez que quando identificada qualquer necessidade de 
correção, bastando cadastrar as orientações para o ajuste no próprio sistema e encaminhar ao 
funcionário. Finalizada a etapa de aprovação dos Projetos, eles foram migrados para o SGP. 
  
Sistema Central de Atendimento – Habilitação 
 
O Sistema Central de Atendimento (SCA) é operado pelos funcionários das Centrais de 
Relacionamento com Clientes das Unidades finalísticas do Sesc Bahia com a finalidade de 
cadastrar o cliente de acordo com a sua categoria: trabalhador do comércio de bens, serviços e 
turismo; dependentes; ou público em geral; e inscrevê-los nas Atividades. Ele também é 
utilizado pelos funcionários responsáveis por Projetos (SGP) para configuração dos cursos, 
oficinas, palestras e demais Estruturas Programáticas do Sesc. 
Dessa forma, o SCA é a principal fonte de informação sistematizada das ações do Sesc Bahia, 
pois é deste sistema que são extraídas as informações necessárias para o preenchimento das 
variáveis estatísticas das Estruturas Programáticas dos Projetos. Outra importante finalidade 
do Sistema é a caracterização da Clientela atendida, dispondo de informações sobre renda, 
faixa etária e estado civil. 
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RECURSOS ASSOCIADOS À INFRAESTRUTURA 
 
Interiorização do Sesc e Crescimento Equilibrado 
 
Em funcionamento parcial para execução das Atividades Educação Infantil e Ensino 
Fundamental desde 2017, as Unidades Sesc Jacobina e Sesc Alagoinhas têm previsão de 
conclusão das obras em 2019, o que as tornará capazes de oferecer toda a gama de ações do 
Referencial Programático, hoje limitado ao Programa Educação. As novas Unidades fazem 
parte da Política de Interiorização dos serviços oferecidos pela Entidade e ampliam o alcance 
da clientela potencial do Sesc residente em cidades do interior. 
 
Outra unidade importante na rede de atendimento à Clientela é o Sesc Restaurante Salvador 
Shopping. Localizado em um grande centro comercial da capital da Bahia, esta unidade 
especializada no fornecimento de refeições visa oferecer preparações de qualidade a preços 
subsidiados aos trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo que atuam neste 
importante espaço do comércio soteropolitano. 
 
Porém, a ampliação da rede de promoção de qualidade de vida do Sesc traz consigo o desafio 
de equilíbrio das contas da Entidade. Uma das ações tomadas para enfrentamento dessa 
situação foi o esforço das Unidades atuais de planejarem as suas despesas de forma a reduzir 
os valores praticados em anos anteriores sem comprometer a produção. Para tanto, o 
acompanhamento e a análise mensal das despesas praticadas pelas Unidades, dessa forma, as 
discussões nas reuniões entre os gestores sobre os valores planejados, possibilitaram garantir 
o plano original de inauguração das novas Unidades, assim como a manutenção dos projetos 
finalísticos. 
 
Pontos Fracos e Pontos Fortes 
 
A partir da descrição acima do ambiente interno do Sesc Bahia, apresenta-se os pontos fortes 
e fracos abaixo. 
 

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

Comunicação ineficiente 
Diversidade de áreas e modalidades de 

atuação; 

Falta de Integração e padronização dos Sistemas, processos e 
procedimentos. 

Disponibilidade de estrutura física; 

Demanda reprimida em alguns serviços e atividades Serviços oferecidos sistematicamente; 

 
Preços subsidiados de serviços com alta 

procura. 

 
A reestruturação na forma de planejar e executar as ações do Sesc Bahia provocadas pelo 
Referencial Programático ainda impacta na eficiência da execução da Programação. O 
aumento no volume de informações a ser processado causado pela nova forma de planejar a 
programação (Projeto, registro diário da produção, metas mensais) e a necessidade dos 
funcionários utilizarem sistemas ainda em desenvolvimento para registar o próprio trabalho, 
tem causado falhas na comunicação entre a área fim e meio.  
 
Atualmente é percebido no Sesc Bahia um esforço muito grande por parte das Coordenações e 
Diretorias da Área-meio para treinar, capacitar e atualizar os funcionários da Área-fim sobre 
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as mudanças que o Sesc tem passado com adoção do Sistema de Gestão de Planejamento e o 
Referencial Programático. Porém, a ausência de ferramentas de sistematização desse 
conhecimento, geralmente discutido em reuniões presenciais e por meio de vídeo 
conferências, tem sido um empecilho no processo de estabelecimento desse novo aspecto da 
cultura organizacional. 
 
Para fazer frente a esse fenômeno, em 2018 o Sesc Bahia desenvolveu um sistema de intranet 
a fim de reunir as informações sobre a entidade e cada vez mais padronizar a comunicação 
institucional interna. Cabe ressaltar que os Sistemas utilizados, apesar de ainda necessitarem 
de desenvolvimento de operações, estão hoje no estado de implantação de rotinas de 
integração, ou seja, criação de ferramentas práticas de migração de dados entre os sistemas ao 
invés do atual procedimento de replicação das informações.  
 
A diversidade de atuação do Sesc permite ao funcionário tornar sua prática cada vez mais 
identificada com a clientela frequentadora da sua unidade. O constante esforço para 
modernização dos espaços físicos e garantia dos materiais e equipamentos básicos para essa 
atuação também são marcas da gestão do Sesc Bahia capazes de fazer frente aos pontos fracos 
identificados e fazer valer a missão institucional da Entidade. 

 

Matriz SWOT e Postura Estratégica 
 
A partir dos Pontos Fortes e Fracos do ambiente interno e das Ameaças e Oportunidades do 
ambiente externo apresentados anteriormente, o Sesc Bahia permanece com a adoção da 
Postura Estratégica Crescimento para o exercício 2019. Apesar das Ameaças do ambiente 
externo, existe um número suficiente de oportunidades capazes de se contrapor as 
dificuldades e garantir o alcance de objetivos e metas, uma vez que os Pontos Fracos já estão 
sendo minimizados conforme demonstrado anteriormente. 
 
A postura estratégica identificada considera mais relevante as Oportunidades do ambiente 
externo e os Pontos Fracos do ambiente interno do que as Ameaças e Pontos Fortes. Dessa 
forma, apesar da identificação da fragilidade identificada pela falta de integração de sistemas 
de planejamento, habilitação e registro da produção do ambiente interno; a diversidade de 
ações inerentes à natureza da ação do Sesc permite que a missão institucional seja cumprida.  
 
Outro elemento que contribui para escolha da postura estratégica é o entendimento que as 
oportunidades da Credibilidade da Marca Sesc e Aumento da demanda por serviços de 
promoção de qualidade de vida podem superar a ameaça de Criação de um novo “S” e a 
Redução da Arrecadação Compulsória.  
 

  

AMBIENTE EXTERNO 
AMBIENTE INTERNO 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Pontos Fortes   

Pontos Fracos X  
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Referenciais Estratégicos 
 
Missão 
Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e para a melhoria da qualidade de 
vida do trabalhador do setor de comércio de bens, serviços e turismo, prioritariamente de 
baixa renda, através dos serviços subsidiados e de excelência. 
 
Visão 
Ser uma organização de referência em ação educativa, com excelência em todos os campos de 
atuação institucional no Estado da Bahia. 
 
Valores 
 Ação educacional transversal ao atendimento social de qualquer natureza; 
 Valorização das pessoas; 
 Desenvolvimento do trabalho em equipe e compartilhamento dos conhecimentos 

interdisciplinares; 
 Transparência na gestão; 
 Ética, princípios humanísticos e universais como norteadores da forma de contribuir com 

o desenvolvimento da clientela; 
 Preservação do meio ambiente como forma de sobrevivência humana. 
 
Diretrizes para o Quinquênio 2016 – 2020 
 
 

D1. Crescimento Equilibrado 
O Sesc Bahia segue determinado a ampliar os serviços para a clientela e aumentar sua 
abrangência e efetividade social na Capital e no Interior, dando continuidade ao que consta no 
Plano Diretor de Investimentos (PDI).  Entretanto, a expansão está limitada aos recursos 
disponíveis do Regional e à capacidade de custeio das novas Unidades, sem comprometer a 
qualidade dos serviços, ora existentes, e o equilíbrio econômico financeiro da Entidade. Neste 
sentido, as recomendações citadas abaixo favorecem ao previsto nesta diretriz, tais como: 
 

 Maximizar a utilização dos recursos físicos e financeiros. 
 Reduzir custos das atividades sem perda da qualidade. 
 Manter a reserva financeira estratégica para o custeio de curto prazo. 
 Otimizar, racionalizar e desenvolver métodos e processos visando alcançar maior 

eficiência. 
 
D2. Foco na Clientela Preferencial 
Assim previsto nas Diretrizes Gerais de Ação do Sesc (DGAS), a clientela preferencial do Sesc é 
o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo de menor renda e seus dependentes e a 
programação do Regional está focada no atendimento das necessidades e expectativas deste 
público específico. A política de atendimento à clientela preferencial do Sesc Bahia pode ser 
constatada pelo número de inscritos nas diversas atividades dos Programas: Educação, 
Cultura, Saúde, Lazer e Assistência, que exigem esse procedimento. Também são realizadas 
ações educativas e recreativas na comunidade, com livre acesso a outras categorias, não 
ocasionando nenhum prejuízo ao público alvo da Entidade. 
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D3. Protagonismo do Sesc na Ação Finalística  
O Sesc Bahia tem como finalidade idealizar, planejar e executar ações junto à clientela, 
oportunizando a participação desta em serviços de conteúdo e qualidade. Sabendo-se disso e 
ciente do seu papel protagonista para realizar, o Sesc Bahia estabelecerá parcerias, convênios 
e apoios com outras entidades e instituições de forma a ampliar a eficiência operacional e uso 
potencializado dos recursos, e assim possibilitando o aumento de sua abrangência, a 
ampliação dos serviços à clientela e fortalecimento do crescimento equilibrado. 
 
D4. Ênfase nos Processos de Gestão e Planejamento 
De forma preponderante o Sesc Bahia realiza atualizações e aperfeiçoamentos dos métodos, 
processos e se utiliza de tecnologias, visando a construção de um modelo de gestão adequado, 
consolidando uma visão estratégica e participativa do planejamento.  Com essa proposta de 
modernização e de melhoria da gestão, busca-se dar continuidade a entrega de serviços de 
qualidade, de eficiência nos gastos administrativos e de práticas de governança corporativa 
próprias ao ambiente Sesc.  
 
D5. Valorização das Pessoas e Compromisso com o Desenvolvimento Profissional  
Para fazer com que os serviços prestados ultrapassem seus objetivos imediatos e contribuam 
para a transformação social pretendida, o Sesc Bahia utiliza-se da diretriz básica institucional, 
o trabalho educativo. E em se tratando de uma Entidade de prestação de serviços, tem-se nos 
funcionários o seu capital mais importante. Priorizando o desenvolvimento técnico das 
diversas equipes, o Sesc Bahia promove ações de capacitação nos eventos promovidos pelo 
Regional e em parceria com o Departamento Nacional. Muitas dessas ações ocorrem através 
do sistema de comunicação IPTV, que permite a prática da educação à distância, modalidade 
bastante utilizada no mundo corporativo. Além desse recurso, outras modalidades de ação 
presencial serão oferecidas por considerar o desenvolvimento técnico essencial e de alta 
prioridade para a consecução dos objetivos institucionais. 
 
D6. Qualificar e Fortalecer as Ações de Afirmação Institucional e de Comunicação 
Consolidada a compreensão de que as ações de afirmação institucional e de comunicação 
contribuem para o fortalecimento da identidade e imagem nacional, faz-se necessário evoluir 
na construção de um discurso que reflita qualitativamente os atributos e valores da 
Instituição, difundindo a filosofia de atuação do Sesc e sua materialização em práticas e 
realizações, visando à ampliação do reconhecimento social. É fundamental que, no tratamento 
do conteúdo, a associação das linguagens visual e verbal transmita a essência e a 
particularidade da ação do Sesc, consolidando a percepção positiva por parte de seus diversos 
públicos, inclusive o interno. 
Assim sendo, as iniciativas de comunicação e relacionamento com os nossos públicos devem 
traduzir a missão original e a busca permanente por tornar o trabalho melhor, mais efetivo e 
imprescindível, de modo a estreitar e fortalecer vínculos do Sesc Bahia com seus funcionários, 
a sociedade, os mantenedores e principalmente seus beneficiários. 
 
D7. Desenvolvimento de Valores e Elevação da Qualidade de Vida 
Conforme previsto nas Diretrizes Gerais de Ação do Sesc (DGAS), as ações firmadas pelo Sesc 
têm implicação direta com o aumento da qualidade e dos padrões de vida dos cidadãos que 
são seus clientes, combinando e articulando seus programas de Educação, Saúde, Cultura, 
Lazer e Assistência, a fim de promover a elevação das condições sejam elas materiais ou não, 
das pessoas e comunidades, prestando serviços de caráter sócio educativos e multiplicando 
assim os seus efeitos sobre a sociedade. Portanto, cabe ao Sesc buscar, na implementação de 
suas ações a eficiência, a qualidade técnica, a inovação tecnológica e metodológica, a 
acessibilidade, a inclusão e o respeito ao meio ambiente e à diversidade cultural. 
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D8. Responsabilidade Socioambiental 
É indispensável nos dias atuais ampliar a atuação do Sesc adotando a sustentabilidade como 
temática central, integrando o seu conjunto de programas e ações a uma gestão ambiental 
responsável e consciente, que contribua também para a mudança de valores na sociedade, 
influenciando tanto o seu público interno quanto externo para a diminuição na  geração de 
resíduos e sua destinação responsável, no uso consciente dos recursos naturais, na 
conservação de áreas verdes e no planejamento de construções responsáveis. 
  
D9. Aperfeiçoar as Ações de Turismo Social 
O Sesc Bahia, alinhado com sua missão social, pretende responder à aspiração da sua clientela 
no âmbito do Turismo Social, no sentido de permitir o acesso ao maior número de pessoas 
possível e ampliar seus horizontes de nacionalidade, ou seja, conhecer um Brasil que não 
conhece, conhecer novas terras, novas culturas e viver experiências num novo espaço 
geográfico distinto do seu cotidiano laboral e social. Ao adjetivar o Turismo oferecido à sua 
clientela como social, o Regional busca ampliar o público alvo a quem deseja oferecer o 
serviço prioritariamente, de forma distinta das agências de turismo existentes no mercado. 
Significa dizer, portanto, que a clientela preferencial da Atividade Turismo Social deve ser 
constituída pelo segmento de menor renda de nossa clientela legal. São estes que, pela 
impossibilidade financeira de recorrerem ao mercado, são o objeto da Atividade. O 
atendimento a outros públicos deverá ser realizado, preferencialmente, fora da alta 
temporada, quando nossas Unidades forem susceptíveis de capacidade ociosa. 
  
D10. Ampliação dos Serviços por Meio de Tecnologia 
Diante da limitação dos recursos próprios e da elevação da demanda pelos serviços oferecidos 
pelo Sesc Bahia, a utilização de ferramentas tecnológicas potencializa a ação educativa desta 
instituição, atingindo assim uma clientela que não tem acesso aos centros de atividades, e 
extrapolando as estratégias de ofertas de serviços já existentes, a exemplo das unidades 
móveis. Desta forma, a geração de informações por meio de rádio, internet, televisão, entre 
outros, são exemplos de como disponibilizar serviços ao trabalhador, seus dependentes e a 
comunidade em geral, possibilitando maior agilidade e ampliação do compartilhamento e 
troca de experiências. 
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Metas 
 
A projeção das metas do Sesc Bahia para o exercício 2019 foi pautada na análise de projetos 
propostos por cada gerência e responsáveis pelas atividades nas unidades, considerando as 
premissas discutidas e disseminadas pela Direção. Estes projetos foram avaliados, revisados e 
aprovados, conforme fluxo criado no Regional, utilizando o Sistema de Gestão de Eventos – 
SGE, obtendo como resultado, a apresentação desde Programa de Trabalho. A previsão da 
Produção também considerou a decisão de priorizar as Atividades do Programa Educação no 
Plano de Comprometimento e Gratuidade.  
 
Esta proposta está fundamentada na perspectiva da expansão física; melhor utilização dos 
espaços existentes na capital e interior do Estado; e o fortalecimento das parcerias com 
diversas instituições das comunidades menos assistidas através de convênios para a 
realização de cursos, ações culturais, recreativas e esportivas. 
 
O Sistema de Gestão de Eventos (SGE) foi utilizado pelo Regional para auxiliar no processo de 
planejamento dessa nova forma de estruturar as ações. Por meio deste Sistema, ocorreram: 
cadastro, correção e aprovação dos projetos a serem executados em 2019. 
 
As Unidades finalísticas do Sesc Bahia, em 2019, executarão 533 projetos com ações dos 
Programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. A soma das metas de Produção de 
cada uma das realizações cadastradas nos projetos resultou na estimativa de Produção 
expressa neste documento. 
 
A perspectiva de instabilidade política, econômica e social, em 2019, no ambiente externo ao 
Regional, fizeram com que o Sesc Bahia adotasse uma postura mais conservadora ao planejar 
sua Programação para o exercício seguinte, reduzindo a quantidade de projetos em relação ao 
exercício anterior.  
 
Foi estabelecida uma meta de 275.000 Habilitações entre os clientes prioritários do Sesc, 
sendo 46% de Titulares e 54% de Dependentes, resultando num acrescimento de 
aproximadamente 6% em relação a meta de 2018 em função do comportamento da atividade 
e previsão do pleno funcionamento das Unidades Feira Centro (Restaurante e Centro 
Cultural), bem como do Restaurante Sesc no Salvador Shopping ainda no primeiro trimestre 
de 2019, além de implantação de uma Central de Relacionamento com Cliente no Teatro Sesc 
Casa do Comércio. 
 
O Regional possui, atualmente, 15 Centrais de Relacionamento com Clientes, sendo seis na 
Capital, além de uma equipe de atendimento in-loco, e nove no interior do estado, onde é 
realizado o atendimento inicial e continuado do cliente, voltado para sua habilitação e 
registro, orientação, informação e fidelização, além da emissão do Cartão Sesc e inscrição em 
cursos e atividades. 
 
Em consonância com as diretrizes Foco na clientela preferencial e Protagonismo do Sesc na 
ação Finalística, certos de que a “clientela beneficiária do Sesc é o trabalhador do comércio de 
bens, serviços e turismo, e seus dependentes, e que centrar esforços neste trabalhador – atraí-
lo ou ir a seu encontro, estar atento às suas necessidades e aspirações – é ponto vital para a 
manutenção de nossa identidade institucional [...]”, será mantido o atendimento in-loco, ou 
seja, direto ao cliente em seu local de trabalho e será mantida a política de isenção da taxa 
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para a emissão do Cartão Sesc visando facilitar o acesso da clientela aos serviços da 
Instituição. 
 
A prospecção e as visitas às empresas do comércio de bens, serviços e turismo serão 
sistemáticas, além das ações integradas aos projetos pontuais realizados em espaços públicos 
e nas empresas, possibilitando a ampliação do número de habilitações. 
 

HABILITAÇÕES POR TIPO E CATEGORIA 
 

TIPO CATEGORIA TOTAL 

NOVAS 
Titular 37.950 

Dependente 44.550 

REVALIDADAS 
Titular 88.550 

Dependente 103.950 

TOTAL 275.000 
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HABILITAÇÕES POR UNIDADE EXECUTIVA 
 

UNIDADES TITULAR DEPENDENTE TOTAL 

NAZARÉ 18.400 21.600 40.000 

COMÉRCIO 8.840 8.160 17.000 

CENTRO DE FORMAÇÃO ARTESANAL 2.350 2.650 5.000 

PIATÃ 19.975 22.525 42.500 

AQUIDABÃ 12.000 13.000 25.000 

RUA CHILE 10.120 11.880 22.000 

FEIRA DE SANTANA 15.330 21.170 36.500 

JEQUIÉ 4.920 7.080 12.000 

VITÓRIA DA CONQUISTA 6.720 7.280 14.000 

PAULO AFONSO 1.610 1.890 3.500 

SANTO ANTÔNIO DE JESUS 4.500 5.500 10.000 

BARREIRAS 4.080 4.420 8.500 

JACOBINA 820 1.180 2.000 

ALAGOINHAS 820 1.180 2.000 

PORTO SEGURO 3.010 3.990 7.000 

FEIRA CENTRO 1.300 1.700 3.000 

RESTAURANTE SALVADOR SHOPPING 1.400 1.600 3.000 

TEATRO SESC CASA DO COMÉRCIO 2.250 2.750 5.000 

EQUIPE ITINERANTE 8.160 8.840 17.000 

TOTAL 126.605 148.395 275.000 

 
Ainda sobre habilitação junto ao Sesc Bahia, em 2019 prevemos a concessão de 15.000 
Cartões Sesc do tipo Público em Geral, devido aos projetos de realização de cursos junto às 
comunidades carentes de Salvador e interior do Estado, sob a perspectiva da Atividade 
Desenvolvimento Comunitário, além da participação de tais públicos nas demais Atividades.  
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CARTÕES SESC 
 

CATEGORIA TIPO TOTAL 

PÚBLICO EM GERAL 
Novas 7.000 

Revalidadas 8.000 

TOTAL 15.000 
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COMPARATIVO DA PRODUÇÃO - ANOS 2018 E 2019 
 
 

Ensino Básico 

Atividades Realizações Exercício  
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Educação Infantil Pré-escola 
2018 - 1.395 66 1.461 60 993.983 
2019 - 1.105 46 1.151 60 784.565 

Ensino Fundamental 
Anos iniciais 

2018 - 2.067 459 2.526 100 1.806.901 
2019 - 2.162 353 2.515 100 2.038.825 

Anos finais 
2018 - 600 166 766 30 626.207 
2019 - 1.007 222 1.229 48 1.004.325 

Educação de Jovens e Adultos 

Alfabetização 
2018 36 6 58 100 4 97.410 
2019 30 10 35 75 3 50.354 

Anos iniciais do Ensino 
Fundamental 

2018 3 8 49 60 2 40.800 
2019 123 23 119 265 11 182.858 

Anos finais do Ensino Fundamental 
2018 87 17 91 195 8 124.796 
2019 4 8 108 120 4 81.600 

Ensino Médio 
2018 1 5 24 30 1 20.400 
2019 4 9 47 60 2 40.800 
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Educação Complementar  

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Acompanhamento Pedagógico Curso 
2018 50 298 53 401 17 325.266 

2019 - 469 31 500 21 349.271 

Complementação Curricular Curso 
2018 154 80 89 323 7 19.349 

2019 124 86 85 295 8 23.288 

Aperfeiçoamento Especializado Curso 
2018 - - - - - - 

2019 16 10 9 35 1 907 

 
Modalidade Realizações Exercício  Clientes Número Frequência 

Aperfeiçoamento Especializado Oficina 
2018 200 4 680 

2019 - - - 

 
Modalidade Realizações Exercício  Clientes Número Público 

Aperfeiçoamento Especializado Palestra 
2018 - - - 

2019 250 5 200 
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Cursos de Valorização Social 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Curso 
2018 869 1.558 11.708 14.135 1.296 621.912 

2019 724 1.044 2.922 4.690 373 139.559 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Oficina 
2018 - - - - - - 

2019 33 262 125 420 10 660 

 
Modalidade Realizações Exercício  Número Público         

Sem Modalidade Palestra 
2018 2 440         
2019 - -         
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Educação em Ciências e Humanidades 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Ciências Debate 
2018 - 20 580 600 20 510 

2019 - 18 522 540 18 459 
 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Ciências Oficina 
2018 - 20 580 600 20 1.020 

2019 - 18 522 540 18 918 
 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Ciências Palestra 
2018 - 20 580 600 20 510 

2019 15 10 5 30 1 26 
 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Participantes 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Ciências Roda de Conversa 
2018 - - - - - - 

2019 15 10 5 30 1 26 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Meio Ambiente Debate 
2018 - 20 580 600 20 480 

2019 17 30 528 575 19 489 
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Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        

        

Meio Ambiente Exposição 
2018 10 5.800         
2019 1 750         

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Meio Ambiente Oficina 
2018 60 80 640 780 32 618 

2019 148 191 136 475 27 437 
 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Meio Ambiente Palestra 
2018 - 32 1.044 1.076 18 808 

2019 - 36 504 540 18 459 
 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Participantes 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Meio Ambiente Roda de Conversa 
2018 - - - - - - 

2019 - 90 2.110 2.200 23 1.871 

Meio Ambiente Visita Mediada 
2018 - - - - - - 

2019 20 502 418 940 23 800 

Meio Ambiente Vivênci 
2018 - - - - - - 

2019 - 400 2.500 2.900 41 2.465 
 

Modalidade Realizações Exercício  
Acesso a Conteúdos em 

Domínio Sesc Outros Domínios 

Produção e Difusão Multimídia de Saberes Internet 
2018 - - 

2019 10.000 - 
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Nutrição 

 Modalidade Realizações Exercício  Número 

Sem Modalidade Lanche 
2018 1.500.489 

2019 1.616.514 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total 

Sem Modalidade Refeições 
2018 876.061 193.603 42.639 1.112.303 

2019 2.524.194 154.847 30.311 2.709.352 

 
Saúde Bucal 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Presenças nas 
Consultas 

Tratamentos 
Concluídos Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade 
Clínica 
Ambulatorial 

2018 8.664 6.701 2.228 17.593 91.588 9.717 

2019 7.268 8.932 2.400 18.600 104.000 11.750 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Participantes 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Sessão Clínica 
2018 4.729 3.192 1.687 9.608 757 2.757 

2019 3.000 3.200 2.750 8.950 440 12.655 
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Educação em Saúde 

Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        

        

Sem Modalidade Campanha 
2018 191 43.667         

2019 143 63.570         
 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Participantes 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Encontro 
2018 320 130 220 670 6 1.190 

2019 12 10 35 57 11 54 
 

Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        

        

Sem Modalidade 
Exposição 
Mediada 

2018 169 28.893         

2019 93 45.318         
 

Modalidade Realizações Exercício  Clientes Número Frequência 
      

      

Sem Modalidade Oficina 
2018 795 23 382       

2019 365 10 374       
 

Modalidade Realizações Exercício  Participantes 
          

          

Sem Modalidade Orientação 
2018 22.900           

2019 53.360           
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Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        

        

Sem Modalidade Palestra 
2018 477 15.660         

2019 386 10.720         
 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        

        

Sem Modalidade 
Roda de 
Conversa 

2018 18 473         

2019 49 1.825         

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Participantes 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade 
Sessão 
Diagnóstica 

2018 200 78 50 328 7 296 

2019 - - - - - - 

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        

        

Sem Modalidade Videodebate 
2018 213 4.525         

2019 211 4.300         

 
Cuidado Terapêutico 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Presenças nas Consultas 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Atenção em Enfermagem 
Clínica 
Ambulatorial 

2018 7.546 2.754 5.861 16.161 15.707 

2019 3.394 1.545 5.383 10.322 10.122 
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Modalidade Realizações Exercício  
Pessoas 

Assistidas 

        

        

Atenção em Enfermagem 
Rotinas de 
Cuidado 

2018 16.146         

2019 22.480         

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Presenças nas 
Consultas Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Atenção Médica 
Clínica 
Ambulatorial 

2018 - - - - 22 

2019 - - - - - 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Pessoas 

Assistidas 

        

        

Atenção Médica 
Exame por 
Imagem 

2018 3.350         

2019 4.590         

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Práticas Integrativas e 
Complementares 

Práticas 
Coletivas 

2018 300 450 200 950 950 

2019 20 10 10 40 40 
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Artes Cênicas 

Modalidade Realizações Exercício  Número Público 

Circo Apresentação 
2018 8 1.850 

2019 23 3.750 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Circo Curso 
2018 - - - - - - 

2019 1 4 10 15 1 944 

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        

        

Circo Debate 
2018 1 100         

2019 1 100         

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Circo Oficina 
2018 20 34 40 94 4 384 

2019 21 45 40 106 7 564 

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        
        

Dança Apresentação 
2018 45 5.059         
2019 65 9.286         
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Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Dança Curso 
2018 340 311 182 833 22 48.154 

2019 232 281 193 706 27 58.468 
 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        
        

Dança Debate 
2018 5 255         

2019 4 230         
 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        
        

Dança 
Desenvolvimento de 
Experimentações 

2018 - -         

2019 3 77         
 

Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        
        

Dança Exposição 
2018 1 80         

2019 - -         
 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Dança Oficina 
2018 40 64 61 165 9 831 
2019 93 89 69 251 18 868 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Dança Palestra 
2018 20 20 10 50 1 49 

2019 20 20 20 60 1 51 
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Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        
        

Teatro Apresentação 
2018 262 73.454         
2019 339 78.257         

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Teatro Curso 
2018 50 55 45 150 6 32.823 

2019 115 126 124 365 15 29.868 

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        
        

Teatro Debate 
2018 13 2.590         

2019 10 560         

Teatro 
Desenvolvimento de 
Experimentações 

2018 2 125         

2019 14 270         
 
 

Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        
        

Teatro Exposição 
2018 1 60         

2019 1 1.500         
 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Teatro Oficina 
2018 178 206 337 721 32 4.035 
2019 233 340 424 997 47 6.122 
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Artes Visuais 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Curso 
2018 - - - - - - 
2019 10 10 10 30 3 1.540 

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        
        

Sem Modalidade Debate 
2018 16 495         
2019 13 430         

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        
        

Sem Modalidade Exposição de Arte 
2018 112 128.327         
2019 115 149.639         

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Oficina 
2018 758 740 4.987 6.485 251 16.480 
2019 822 830 5.231 6.883 260 17.365 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Palestra 
2018 83 120 900 1.103 6 989 
2019 148 92 613 853 10 758 

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        
        

Sem Modalidade 
Visita Mediada à 
Exposição 

2018 155 2.860         
2019 206 2.950         
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Música 

Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        
        

Sem Modalidade Apresentação 
2018 306 99.485         
2019 479 124.177         

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Curso 
2018 65 79 68 212 16 1.186 
2019 84 129 117 330 29 18.711 

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        
        

Sem Modalidade Debate 
2018 1 50         
2019 2 60         

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        
        

Sem Modalidade 
Desenvolvimento de 
Experimentações 

2018 - -         
2019 1 45         

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        
        

Sem Modalidade Exposição 
2018 3 2.120         
2019 1 3.000         

 

Modalidade Realizações Exercício  Clientes Número Participantes Público 
    
    

Sem Modalidade Incentivo Artístico 
2018 130 7 123 1.600     
2019 100 12 12 300     
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Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Oficina 
2018 50 50 50 150 10 1.908 
2019 55 86 64 205 14 2.151 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Palestra 
2018 20 20 10 50 1 49 
2019 - - - - - - 

 
 

Literatura 

Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        
        

Sem Modalidade Apresentação 
2018 119 13.576         
2019 120 19.909         

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        
        

Sem Modalidade Debate 
2018 59 3.880         
2019 67 7.588         

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        
        

Sem Modalidade Exposição 
2018 5 540         
2019 2 1.400         

 

Modalidade Realizações Exercício  Número 
          
          

Sem Modalidade Intervenção urbana 
2018 1           
2019 1           
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Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        
        

Sem Modalidade Mediação 
2018 3 90         
2019 4 40         

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Oficina 
2018 60 56 59 175 7 1.720 
2019 87 89 116 292 14 3.080 

 

 Audiovisual 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        
        

Sem Modalidade Debate 
2018 56 1.075         
2019 142 3.270         

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Público 
        
        

Sem Modalidade Exibição 
2018 1.471 28.000         
2019 1.916 40.653         

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Oficina 
2018 7 5 5 17 1 67 
2019 67 85 85 237 7 1.027 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Palestra 
2018 90 130 232 452 24 391 
2019 55 50 60 165 7 145 
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Biblioteca 

Modalidade Realizações Exercício  
Livros 

Captados 
Livros 

Trocados 
Frequência 

      
      

Sem Modalidade 
Captação e Difusão de 
Livros 

2018 1.045 613 875       
2019 1.595 1.133 1.225       

 

Modalidade Realizações Exercício  
Pessoas 

Presentes 
Acervo 

        
        

Sem Modalidade Consulta 
2018 48.091 94.726         

2019 60.967 110.774         
 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número 
Clientes 

Presentes Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total 

Sem Modalidade Empréstimo 
2018 1.745 3.663 1.624 7.032 35.857 18.592 

2019 2.488 4.465 1.553 8.506 40.210 27.016 
 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Oficina 
2018 26 26 98 150 24 150 

2019 58 40 197 295 13 626 

 

Modalidade Realizações Exercício  Número 
Pessoas 

Presentes 

        
        

Sem Modalidade Pesquisa Documentária 
2018 490 310         
2019 767 640         
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Desenvolvimento Físico-Esportivo 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes       

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total       

Avaliação Físico-Funcional Avaliação 
2018 876 490 153 1.519       
2019 814 481 222 1.517       

Avaliação Físico-Funcional Reavaliação 
2018 428 324 112 864       
2019 490 371 192 1.053       

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Público Número 
 

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total  

Eventos Físico-Esportivos Apresentação Esportiva 
2018 24 72 6 102 3.090 4  

2019 112 160 18 290 820 6  
 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
          

          

Eventos Físico-Esportivos Aula Especial 
2018 184 3.622           

2019 30 3.530           
 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência Plateia 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Eventos Físico-Esportivos Competição 
2018 6.519 5.144 6.635 18.298 153 27.429 62.622 

2019 8.079 6.489 9.889 24.457 176 44.000 67.494 
 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Público 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Eventos Físico-Esportivos Palestra 
2018 410 150 610 1.170 4 1.170   

2019 620 370 780 1.770 5 1.695   
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Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Eventos Físico-Esportivos Treino 
2018 3.725 3.247 3.102 10.074 38 9.102   

2019 5.687 4.577 7.048 17.312 102 15.420   
 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Turmas Frequência 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Exercícios Físicos Sistemáticos Exercício Físico Coletivo 
2018 1.581 1.367 706 3.654 139 189.694   

2019 1.193 1.168 464 2.825 131 163.655   
 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Frequência 
    

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total     

Exercícios Físicos Sistemáticos 
Exercício Físico 
Individual 

2018 2.190 781 262 3.233 141.058     

2019 1.628 828 259 2.715 111.003     
 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Turmas Frequência 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Formação Esportiva Esporte Coletivo 
2018 55 425 296 776 32 66.639   

2019 66 440 251 757 32 52.214   

Formação Esportiva Esporte Individual 
2018 454 711 309 1.474 60 47.074   

2019 428 611 145 1.184 56 47.852   

Formação Esportiva Luta 
2018 31 243 86 360 19 24.674   

2019 58 200 68 326 15 24.436   

Formação Esportiva Multipráticas Esportivas 
2018 - 104 50 154 9 11.861   

2019 28 302 196 526 30 39.526   
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Recreação                 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Colônia de Férias 
2018 - 340 210 550 6 2.040 

2019 50 465 235 750 8 4.255 

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        

        

Sem Modalidade Festa/ Festividade 
2018 133 165.408         

2019 211 170.845         
 

Modalidade Realizações Exercício  Público 
          

          

Sem Modalidade 
Frequência a Parque 
Aquático 

2018 487.181           

2019 476.523           
 

Modalidade Realizações Exercício  Participantes 
          

          

Sem Modalidade 
Jogos, Brinquedos e 
Brincadeiras 

2018 256.847           

2019 217.864           

Sem Modalidade Jogos de Salão 
2018 160.410           

2019 144.730           
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Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        

        

Sem Modalidade Passeio Recreativo 
2018 948 9.941         

2019 389 7.786         

Sem Modalidade Recreação Esportiva 
2018 3.841 156.604         

2019 3.677 149.682         

Sem Modalidade Reunião Dançante 
2018 272 47.701         

2019 269 46.305         

Sem Modalidade Sarau Recreativo 
2018 42 2.810         

2019 29 1.717         
 

Turismo Social                 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Turismo Emissivo Excursão 
2018 1.120 20 - 1.140 38 5.370 

2019 1.200 - - 1.200 40 5.400 

Turismo Emissivo Passeio 
2018 30 - - 30 1 30 

2019 395 - - 395 13 395 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Diárias 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Turismo Receptivo Hospedagem 
2018 13.215 9.301 1.355 23.871 107.013   

2019 13.668 6.565 1.923 22.156 81.545   
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Desenvolvimento Comunitário 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Sem Modalidade Núcleo Comunitário 
2018 25 25 252 302 12   
2019 1.247 1.847 9.278 12.372 92   

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        
        

Sem Modalidade Campanha 
2018 10 5.960         
2019 5 490         

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Curso 
2018 - - 460 460 15 6.351 
2019 1.282 1.878 9.470 12.630 1.264 468.146 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Participantes 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sem Modalidade Encontro 
2018 - - - - - - 
2019 30 50 70 150 1 135 

 

Modalidade Realizações Exercício  Clientes Número Frequência 
      
      

Sem Modalidade Oficina 
2018 500 58 910       
2019 500 25 2.828       
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Modalidade Realizações Exercício  Clientes Número Público 
      
      

Sem Modalidade Palestra 
2018 200 2 200       
2019 685 20 599       

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 

Sem Modalidade Reunião 
2018 - - 

2019 53 985 
 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        
        

Sem Modalidade Roda de Conversa 
2018 2 200         
2019 17 525         

 

Segurança Alimentar e Apoio Social               

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Desenvolvimento de Capacidades Curso 
2018 - - 460 460 15 6.351 
2019 71 74 410 555 34 5.121 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Participantes 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Desenvolvimento de Capacidades Encontro 
2018 - - 354 354 2 314 
2019 10 15 596 621 12 565 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Desenvolvimento de Capacidades Oficina 
2018 - - 200 200 20 510 
2019 46 49 95 190 8 684 
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Modalidade Realizações Exercício  Participantes 
          
          

Desenvolvimento de Capacidades Orientação 
2018 2.555           
2019 4.060           

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Desenvolvimento de Capacidades Palestra 
2018 - - 1.350 1.350 37 1.173 
2019 300 450 3.516 4.266 105 3.996 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Distribuição 

(Kg) 
Doadores 

Pessoas 
Cadastradas 

Redes 
Distribuição de 
Gêneros 
alimentícios 

2018 1.139.392 324 85.518 

2019 1.360.800 415 86.228 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Distribuição 

(Unid.) 
Beneficiados 

  
  

Redes 
Distribuição de Produtos 
Diversos Vestuário 

2018 8.016 6.238   
2019 8.291 6.151   

Redes 
Distribuição de Produtos 
Diversos Produtos de Higiene 
Pessoal 

2018 1.329 6.720   

2019 1.482 7.008   

Redes 
Distribuição de Produtos 
Diversos Produtos de Limpeza 

2018 329 188   
2019 342 708   

Redes 
Distribuição de Produtos 
Diversos Outros 

2018 2.729 2.876   
2019 3.372 3.662   
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Trabalho Social com Grupos 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Grupo de Idosos Formação de Grupo 
2018 126 329 270 725 3   

2019 271 350 219 840 5   

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        

        

Grupo de Idosos Ação de Voluntariado 
2018 48 2.026         

2019 99 1.406         

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        

        

Grupo de Idosos Campanha 
2018 21 14.471         

2019 17 3.570         

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        

        

Grupo de Idosos Consulta Social 
2018 7 29         

2019 2.730 2.872         

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Grupo de Idosos Curso 
2018 160 157 39 356 21 20.154 

2019 145 108 82 335 21 18.393 
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Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Participantes 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Grupo de Idosos Encontro 
2018 687 702 516 1.905 20 3.574 

2019 994 859 660 2.513 26 2.763 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Grupo de Idosos Oficina 
2018 380 535 389 1.304 500 4.105 

2019 527 1.301 877 2.705 181 14.624 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Grupo de Idosos Palestra 
2018 545 879 1.019 2.443 35 2.355 

2019 1.139 1.759 1.316 4.214 61 3.917 

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        

        

Grupo de Idosos Reunião 
2018 4.183 31.199         

2019 432 22.942         

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        

        

Grupo de Idosos 
Visita Domiciliar, Institucional 
e Comunitária 

2018 19 530         

2019 100 360         
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Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Grupos Sociais Intergeracionais Formação de Grupo 
2018 - - - - -   

2019 34 42 34 110 31   

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
          

          

Grupos Sociais Intergeracionais Campanha 
2018 - -           

2019 3 240           

Grupos Sociais Intergeracionais Consulta Social 
2018 - -           

2019 20 20           

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Grupos Sociais Intergeracionais Curso 
2018 - - - - - - 

2019 31 36 13 80 8 7.313 

 

Modalidade Realizações Exercício  
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Grupos Sociais Intergeracionais Oficina 
2018 - - - - - - 

2019 0 80 160 240 8 240 

 

Modalidade Realizações Exercício  Número Participantes 
        

        

Grupos Sociais Intergeracionais Reunião 
2018 - -         

2019 32 1.060         
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INSCRIÇÕES POR PROGRAMA/ATIVIDADE 
 

PROGRAMAS E ATIVIDADES 
METAS DE INSCRIÇÕES 2019 

TITULAR DEPENDENTE 
PÚBLICO 

EM GERAL 
TOTAL1 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 1.105 46 1.151 

ENSINO FUNDAMENTAL - 3.169 575 3.744 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 161 50 309 520 

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 140 565 125 1.080 

CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL 757 1.306 3.047 5.110 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES 215 1.305 7.250 8.770 

TOTAL EDUCAÇÃO 1.273 7.500 11.352 20.375 

SAÚDE BUCAL 10.268 12.132 5.150 27.550 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 12 10 35 422 

CUIDADO TERAPÊUTICO 3.414 1.555 5.393 10.362 

TOTAL SAÚDE 13.694 13.697 10.578 38.334 

ARTES CÊNICAS 715 905 880 2.500 

ARTES VISUAIS 980 932 5.854 7.766 

MÚSICA 139 215 181 635 

LITERATURA 209 224 261 694 

BIBLIOTECA 2.546 4.505 1.750 8.801 

TOTAL CULTURA 4.589 6.781 8.926 20.396 

DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO 19.203 15.997 19.532 54.732 

RECREAÇÃO 50 465 235 750 

TURISMO SOCIAL 15.263 6.565 1.923 23.751 

TOTAL LAZER 34.516 23.027 21.690 79.233 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 2.559 3.775 18.818 26.337 

SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL 427 588 4.617 5.632 

TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS 3.141 4.535 3.361 11.037 

TOTAL ASSISTÊNCIA 6.127 8.898 26.796 43.006 

TOTAL GERAL 60.199 59.903 79.342 201.344 

 

                                            

 
1 O total por Programa/ Atividade pode ser superior à soma de Clientes Inscritos por Categoria 
(Titular, Dependente e Público em Geral), pois algumas Realizações das Atividades do Sesc não 
discriminam as categorias da Clientela Inscrita.   
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Programação 
 
A programação apresentada neste documento está fundamentada pelos documentos: 
Diretrizes Gerais de Ação do Sesc – DAGS, Diretrizes para o Quinquênio 2016-2020; 
Resolução Nº 1.166/2008 que aprova as Normas Gerais para Aplicação do PCG - 
Programa de Comprometimento e Gratuidade; Plano Estratégico 2016-2020; 
Referencial Programático do Sesc - documento norteador aprovado pela Resolução 
Sesc nº 1.303/2015 e implantado em 2016, além das diretrizes técnicas orientadoras 
elaboradas pela Divisão de Orientação Social - DOS. 
 
O Sesc Bahia desenvolverá, através de ações pertinentes às Atividades dos Programas 
Finalísticos e do Programa Administração, a organização adequada e a mobilização 
dos recursos humanos, materiais, técnicos, financeiros e institucionais com o 
propósito de assegurar a eficiência do processo decisório e garantir os meios 
necessários à execução de sua programação, mantendo o foco na clientela beneficiária 
do Sesc, mediante um trabalho sistemático e de efetiva ação social, instrumentalizado 
com informações e serviços de qualidade, contribuindo para a transformação de 
cidadãos, conscientes da realidade social e política para o pleno exercício da 
cidadania. 
 
As Atividades do Programa Administração abrangem: Deliberação, Administração de 
Pessoal, Logística e Patrimônio, Gestão de Tecnologia da Informação e 
Telecomunicação, Programação e Avaliação, Serviços Financeiros, Relacionamento 
com Clientes e Serviços Jurídicos. 
 
As Atividades comuns a todos os Programas são: Comunicação Institucional, 
Infraestrutura, Operações e Serviços, Desenvolvimento de Projetos-Piloto, Direção, 
Coordenação e Supervisão, Cooperação Financeira, Cooperação Técnica, Capacitação 
e Desenvolvimento de Pessoas, Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades 
Físicas. 
 
Todas estas Atividades darão o suporte técnico-administrativo e financeiro à 
execução das Atividades Finalísticas do Regional. 
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Programa Educação 
 
A Educação deve ser constituída por valores que promovam a reflexão na formação 
de pessoas com princípios éticos para que contribuam na transformação da sociedade 
na qual estão inseridas. Neste processo, o ser humano aprende hábitos, costumes, 
crenças e valores que ultrapassam todas as fases da vida, desde o nascimento até a 
idade adulta.  
 
As ações educativas, formal e informal, oferecidas pelo Sesc tem como princípios 
pedagógicos o protagonismo e a construção da autonomia. Neste sentido, o 
conhecimento indica que o processo pedagógico deve ser entendido como um 
intercâmbio de conhecimentos entre facilitadores e participantes, cujas experiências 
se complementam. A Educação Básica está pautada nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais, na Proposta Pedagógica do Sesc e em documentos institucionais 
norteadores do Sesc Regional Bahia.  
 
Todas as práticas educativas do Sesc estão voltadas para a clientela preferencial que 
são trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, com a finalidade de 
proporcionar o bem-estar por meio de atividades que valorizam a formação do 
indivíduo. Nas ações do Programa Educação serão realizados projetos tendo como 
referência eixos transversais que objetivam reforçar os princípios pedagógicos 
norteadores das atividades: Cultura da paz, Educação Inclusiva, Meio Ambiente e 
Sustentabilidade e Criança e Adolescente. Os eixos serão trabalhados conforme os 
objetivos descritos abaixo: 
 
Eixo - Cultura da paz: as ações terão o objetivo de mostrar a importância do cuidado 
com o outro e com nós mesmos. A educação deve voltar-se para ensinar continuamente 
o respeito à vida.  

Eixo - Educação Inclusiva: será trabalhado a partir de ações que valorizem atitudes 
que contribuam para o respeito às diferenças. 

Eixo - Meio Ambiente e sustentabilidade: as atividades visam fazer com que todos 
observem e explorem o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez 
mais como integrante, dependente e agente transformador. 

Eixo - Criança e Adolescente - O desenvolvimento desse eixo será a partir do viés 
interdisciplinar oportunizando o conhecimento dos direitos e deveres das crianças e 
adolescentes. 
 
A Rede de Escolas Sesc do Regional Bahia é composta por dez Escolas. Em seus 
projetos pedagógicos também serão incluídas ações norteadas pelos temas: Economia 
Doméstica, Educação Alimentar e Nutricional, e Inclusão Cívica. O desenvolvimento de 
atividades integrativas com os demais Programas do Regional é uma realidade que 
possibilita a obtenção de resultados maximizados em atendimento à missão e visão 
institucional, a exemplo dos projetos “Aples” e “Fazendo Arte no Sesc”, uma 
integração do Programa Educação com os Programas Lazer e Cultura, 
respectivamente, ambos objetivam ampliar os conhecimentos e habilidades dos 

http://www.campograndenews.com.br/educacao
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educandos, contribuindo para um processo formativo mais abrangente. A integração 
também se faz com o Programa Saúde, através do Projeto “Levantamento da Situação 
de Saúde Bucal” e o “AVANSESC”. 
 
As reflexões em torno do assunto mídia e educação vêm sendo aprofundadas há 
várias décadas, dado a constatação de sua influência na formação do sujeito 
contemporâneo e da necessidade em explorar o assunto. Diante do rápido 
desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação as redes 
eletrônicas estão estabelecendo novas formas de comunicação e de interação onde a 
troca de ideias grupais, essencialmente interativas, não leva em consideração as 
distâncias físicas e temporais, pelo contrário, a Internet rompe as paredes da escola, 
das casas e escritórios e possibilita ampliar o conhecimento do mundo, de novas 
realidades e de culturas diferentes. Neste contexto, a Educação no Sesc incentiva, por 
meio de seus projetos, a produção e a difusão multimídia de saberes desenvolvendo a 
aprendizagem através do intercâmbio e aprendizado colaborativo com os recursos 
multimídias. 
 
O Programa Educação será desenvolvido nas Unidades da Capital e do Interior 
através das Atividades: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e 
Adultos, Educação Complementar, Cursos de Valorização Social e Educação em Ciências 
e Humanidades. 
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Programa Educação - Inscrições e Frequência por Unidade Operacional 
 

Unidade Atividade 
Cliente 

Freq. 
Titular Dependente 

Público em 
Geral 

ESCOLA SESC NAZARÉ - 
ZILDA ARNS 

E.I. - 110 10 81.600 
E.F. - A.I. - 216 40 217.642 
E.F. - A.F. - 206 52 219.304 
Total Unidade - 532 102 518.546 

SESC - ALAGOINHAS 

E.I. - 110 - 76.296 
E.F. - A.I. - 250 - 216.765 
E.F. - A.F. - 100 - 86.706 
E.J.A. 50 - - 35.020 
E.C. - 50 - 35.020 
Total Unidade 50 510 - 449.807 

SESC - AQUIDABÃ 
C.V.S. 33 262 125 660 
Total Unidade 33 262 125 660 

SESC - CENTRO DE 
FORMAÇÃO ARTESANAL 

C.V.S. 272 351 2.352 83.466 
Total Unidade 272 351 2.352 83.466 

SESC - CENTRO JEQUIÉ 

E.I. - 111 3 77.909 
E.F. - A.I. - 208 42 213.570 
E.F. - A.F. - 86 14 85.428 
E.C. - 47 3 34.170 
C.V.S. 122 252 126 14.564 
Total Unidade 122 704 188 425.641 

SESC - FEIRA DE SANTANA 

E.I. - 107 11 80.240 
E.F. - A.I. - 212 45 220.332 
E.F. - A.F. - 89 32 102.855 
E.J.A. 30 - 10 26.822 
E.C. - 60 10 41.739 
C.V.S. 58 58 94 17.236 
E.C.H. 65 91 65 183 
Total Unidade 153 617 267 489.407 

SESC - NAZARÉ 
E.C. 105 69 71 19.656 
Total Unidade 105 69 71 19.656 

SESC - PORTO SEGURO 

E.I. - 110 - 74.800 
E.F. - A.I. - 200 50 212.510 
E.F. - A.F. - 80 20 85.004 
E.C. - 50 - 34.000 
C.V.S. 130 210 90 7.008 
E.C.H. 60 84 60 168 
Total Unidade 190 734 220 413.490 

SESC - RUA CHILE 

E.J.A. 14 6 5 16.253 
E.C. 35 27 23 4.539 
E.C.H. 23 16 11 86 
Total Unidade 72 49 39 20.878 
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Unidade Atividade 
Cliente 

Freq. 
Titular Dependente 

Público em 
Geral 

SESC - SANTO ANTÔNIO 
DE JESUS 

E.I. - 114 6 81.600 
E.F. - A.I. - 216 34 212.515 
E.F. - A.F. - 85 15 85.006 
E.J.A. 5 5 15 16.563 
E.C. - 30 10 23.273 
Total Unidade 5 450 80 418.957 

SESC - VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

E.I. - 112 7 80.920 
E.F. - A.I. - 209 43 214.211 
E.F. - A.F. - 79 21 85.008 
E.C. - 40 - 28.424 
C.V.S. 120 101 134 15.998 
E.C.H. - 18 522 918 
Total Unidade 120 559 727 425.479 

SESC BARREIRAS 

E.I. - 117 3 81.600 
E.F. - A.I. - 197 53 212.515 
E.F. - A.F. - 75 25 85.006 
E.J.A. - 10 15 17.000 
E.C. - 44 6 42.503 
Total Unidade - 443 102 438.624 

SESC JACOBINA 

E.I. - 110 - 74.800 
E.F. - A.I. - 250 - 106.255 
E.F. - A.F. - 100 - 42.502 
E.J.A. 20 - 20 30.400 
E.C. - 100 - 67.640 
Total Unidade 20 560 20 321.597 

SESC PAULO AFONSO 

E.I. - 104 6 74.800 
E.F. - A.I. - 204 46 212.510 
E.F. - A.F. - 107 43 127.506 
E.J.A. 12 19 209 163.200 
E.C. - 48 2 42.502 
C.V.S. 20 60 120 680 
Total Unidade 32 542 426 621.198 

 

SESC BAHIA 

E.I. - 1.105 46 784.565 
E.F. - A.I. - 2.162 353 2.038.825 
E.F. - A.F. - 1.007 222 1.004.325 
E.J.A. 131 40 274 305.258 
E.C. 35 496 54 353.810 
C.V.S. 483 943 689 56.146 
E.C.H. 125 193 647 1.269 
Total Bahia 774 5.946 2.285 4.544.198 

E.I. = Educação Infantil; E.F. - AI = Ensino Fundamental Anos Iniciais; E.F. - AF = Ensino Fundamental Anos Finais; E.C. = Educação 
Complementar; E.C.H. = Educação Ciências e Humanidades; CVS = Cursos de Valorização Social; EJA = Educação de Jovens e Adultos; 
E.C.H.= Educação, Ciências e Humanidades. 
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Atividade - Educação Infantil 
 
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução 
CNE/CEB nº 5/2009), em seu Artigo 4º, definem a criança como sujeito histórico e de 
direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua 
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura (BRASIL, 2009).  
Desde 1996 com a nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional (Lei 
9394/96), a educação infantil passou a integrar a Educação Básica, juntamente com o 
ensino fundamental e o ensino médio. Segundo a LDB em seu artigo 29º: A educação 
infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
A carga horária mínima anual é de 800 (oitocentas) horas, distribuída em 200 
(duzentos) dias de trabalho educacional e a oferta de vagas está voltada para crianças 
com idade de 03 a 05 anos.  
Em 2019, para cumprimento à Resolução nº 26/2016 do Conselho Estadual de 
Educação do Estado da Bahia haverá diminuição do quantitativo de alunos assistidos 
na Educação Infantil, sendo 15 alunos para o grupo 03 e 20 alunos para os grupos 04 
e 05. 
O conteúdo programático está contido na Proposta Pedagógica da Educação Infantil 
do Sesc com a vertente Sociointeracionista e abrange as áreas de Natureza e 
Sociedade, Matemática, Corpo e Movimento, Artes, Música e Práticas de Oralidade, 
Leitura e Escrita, com objetivos que buscam ampliar o universo cultural das crianças. 
A construção de uma proposta para a Educação Infantil ressalta o direito de ser 
criança, de poder brincar, viver experiências significativas de forma lúdica e aprender 
de forma sistematizada. As práticas educativas serão embasadas em todos os eixos 
norteadores conforme os objetivos de cada tema.  
Todos os alunos desta Atividade terão direito à gratuidade, desde que atendidas as 
exigências contidas nas normas do Programa de Comprometimento e Gratuidade 
(PCG). 
 
Realização: creche/ pré-escola 
 
Ações destinadas a crianças de 03 a 05 anos, 11 meses e 29 dias em todas as escolas 
da Rede Sesc Bahia. Nas respectivas realizações serão contemplados os seguintes 
projetos didáticos: 
 
Projeto aqui tem paz/crianças querem paz – serão realizadas ações que 
incentivem a prática da não violência; praticar a defesa a liberdade de expressão e a 
diversidade cultural, bem como possibilitar o desenvolvimento de atitudes de 
cooperação, participação, tolerância, sensibilidade e responsabilidade.  

Projeto Ecoteca -  visa possibilitar às crianças oportunidades de ampliar 
experiências e conhecimentos que produzam autonomia, conscientização e atitudes 
necessárias à preservação do meio ambiente, ao respeito a si, ao outro e ao ambiente 
em que vivem, estendendo estes cuidados com a saúde, higiene, consumo, combate ao 
desperdício e alimentação sustentável.  

https://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
https://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
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Projeto minha escola sustentável - buscará desenvolver nas crianças uma cultura 
de sustentabilidade através da apreciação de obras de artistas que tratem do tema 
sustentabilidade e de oficinas de artes que inspirem os alunos a participar de 
atividades onde as técnicas de reaproveitamento podem valorizar as construções de 
objetos de paisagens urbanas utilizando materiais alternativos como sucatas. 

Projeto comidinha - tem o objetivo de promover a saúde, através do hábito de uma 
alimentação saudável, conscientizando também as famílias na contribuição da 
promoção à saúde das crianças.  

Projeto economia doméstica - trabalho feito de forma interdisciplinar em parceria 
com a família.  

Projeto APLES de iniciação esportiva - metodologia padronizada pelo 
departamento nacional, que prevê realização de ações esportivas no turno escolar. 

Projeto fazendo arte no Sesc - ações culturais desenvolvidas no contraturno das 
escolas. 

 
Atividade - Ensino Fundamental 

 
Conforme consta na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Ensino Fundamental, 
com nove anos de duração, é a etapa mais longa da Educação Básica, atendendo 
estudantes entre 06 e 14 anos. Há, portanto, crianças e adolescentes que, ao longo 
desse período, passam por uma série de mudanças relacionadas a aspectos físicos, 
cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Como já indicado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos (Resolução 
CNE/CEB nº 7/2010).  
 
O conteúdo programático está contido na Proposta Pedagógica do Ensino 
Fundamental do Sesc que tem o objetivo de promover o crescimento e 
amadurecimento dos alunos para atuar de forma participativa, desenvolvendo a 
autonomia para que o educando seja participativo, crítico e criativo diante dos 
avanços da sociedade.  
 
Em 2019, o 7º ano do Ensino Fundamental - anos finais, será implantado nas Escolas 
Sesc Alagoinhas, Barreiras, Jacobina, Jequié, Feira de Santana, Porto Seguro, Santo 
Antônio de Jesus, e Vitória da Conquista. No Sesc Ler Paulo Afonso será implantado o 
8º ano do Ensino Fundamental - anos finais, a escola Zilda Arns já tem todas as 
turmas da Educação infantil ao Ensino Fundamental anos finais. As práticas 
educativas serão embasadas em todos os eixos norteadores conforme os objetivos de 
cada tema.  
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Realização: anos iniciais e anos finais  

 
Ações sistemáticas voltadas para a Educação de crianças e adolescentes em período 
parcial objetivando o domínio de conhecimentos que compõem a base do currículo 
Nacional. Compreendem do 01º ao 9º ano, será desenvolvida proposta pedagógica, de 
acordo com a legislação vigente e os documentos orientadores do Sesc em todas as 
escolas da rede. Nas respectivas realizações serão contemplados os seguintes 
projetos didáticos: 
 
Projeto Abrace a diferença - propõe uma discussão envolvente sobre identidade 
entre culturas diferentes construindo uma reflexão acerca do homem e suas 
diferenças, tanto no que abrange a sua individualidade, quanto a sua posição no 
âmbito social e coletivo, além de proporcionar pesquisas sobre as manifestações 
culturais brasileiras, e cultura afro-brasileira e Indígena em suas mais variadas 
manifestações, de modo a entrelaçar as diversas áreas do conhecimento. 
 
Projeto Cultura da Paz - promoverá ações que contemplem os objetivos propostos 
em atividades como: promoção de encontros com as famílias para discussão e 
reflexão sobre os temas relacionados à convivência respeitável e saudável. Inclusão 
de temas como: Diversidade Cultural e suas formas de manifestação, bullying, valores, 
tradições, respeito e valorização do ser humano, etc. nas atividades cotidianas da 
Escola. 
 
Projeto Vida com Gentileza - o objetivo deste projeto é  desenvolver o espírito de 
solidariedade e o respeito mútuo, visando à redução da violência, da indisciplina, da 
intolerância e a valorização da vivência em grupo. Todos os professores buscarão 
dentro da sua série e ou disciplina desenvolver tarefas que elucidam o ato gentil dos 
alunos, através de ações diárias com os colegas, professores e funcionários da escola.  
 
Projeto comidinha - tem o objetivo de promover a saúde, através do hábito de uma 
alimentação saudável, conscientizando também as famílias na contribuição da 
promoção à saúde das crianças.  
 
Projeto Economia Doméstica para Crianças - as ações pedagógicas visam 
promover aprendizagens relacionadas à economia doméstica para as crianças, com o 
objetivo de orientá-las no consumo consciente.  
 
Projeto APLES de iniciação esportiva - metodologia padronizada pelo 
departamento nacional, que prevê realização de ações esportivas no turno escolar. 
 
Projeto Fazendo Arte no Sesc - projeto de ações culturais desenvolvidas no 
contraturno das escolas. 
 
Projeto Amigos da Redação - possibilitará aos alunos o desenvolvimento da escrita, 
pensamento crítico e interpretação, demonstrando a importância da leitura para a 
produção de textos. 
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Projeto Amigos da Matemática - proporcionará aos alunos vivências lúdicas na 
aprendizagem da matemática, para aumentar a motivação no processo de 
aprendizagem, desenvolvimento da autoconfiança, organização, concentração, 
atenção e raciocínio lógico-dedutivo.   
 
Atividade - Educação de Jovens e Adultos – EJA 
 
A educação de Jovens e Adultos é amparada por lei e tem o compromisso de 
contribuir para a igualdade de oportunidades e inclusão social, fundamentada nos 
parâmetros legais da Constituição Federal de 1988. 
 
Consiste em ações destinadas a jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso ou 
continuidade dos estudos em idade regular. A Atividade atua nas etapas do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio, assegurando oportunidades educacionais 
apropriadas com características adequadas às necessidades e disponibilidade desse 
público, garantindo assim, condições de acesso, permanência e assegurando 
oportunidades educacionais apropriadas para esse público ao Ensino Básico. Em 
2019, serão iniciadas turmas da Educação de Jovens e Adultos, anos iniciais, nas 
unidades Sesc de Alagoinhas e Porto Seguro. 
  
A metodologia de trabalho estará diretamente articulada com as Diretrizes 
Institucionais e os eixos norteadores do Projeto. Estes se constituem como temas 
transversais e deverão ser trabalhados de maneira interdisciplinar, nas sequências 
didáticas e demais atividades pedagógicas no curso do ano letivo. 
 
Realização: alfabetização, ensino fundamental (anos iniciais e anos finais) e ensino 
médio 
 
A alfabetização consiste no conjunto de ações pedagógicas que objetivam dominar o 
funcionamento do sistema de escrita; ler com compreensão, utilizando diferentes 
estratégias de leitura e mobilizar procedimentos de leitura demandados por 
diferentes suportes e gêneros textuais. O ensino fundamental e médio no Regional 
consiste em ações pedagógicas organizadas em ciclos de no mínimo dois anos.  
 
Todas as propostas pedagógicas são desenvolvidas de acordo com a legislação vigente 
e os documentos orientadores do Sesc. 
 
No Regional Bahia, a Alfabetização de Jovens e Adultos é ofertada nas unidades: 
Salvador (Rua Chile), Jacobina, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e 
Porto Seguro. O ensino fundamental, anos iniciais e finais, é ofertado nas unidades: 
Salvador (Rua Chile), Sesc Alagoinhas, Barreiras, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus. 
E o ensino médio é ofertado na unidade Sesc Ler Paulo Afonso. 
 

Atividade - Educação Complementar 

 
Serão desenvolvidas ações destinadas à ampliação de conhecimentos e do universo 
sociocultural do indivíduo, em consonância com seus interesses acadêmicos, culturais 
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e científicos, através da complementação curricular, acompanhamento pedagógico e 
aperfeiçoamento especializado. 
 
As ações são desenvolvidas por meio das modalidades: Acompanhamento Pedagógico 
e Complementação Curricular através da realização de cursos que possibilitem o 
aprimoramento da clientela e o desenvolvimento de uma visão crítica consciente e 
contextualizada sob o ponto de vista político, social e cultural. Os alunos desta 
Atividade terão direito à gratuidade, desde que atendidas às exigências contidas nas 
Normas do PCG. 
 
Realização: cursos 
 
Curso de Complementação Curricular - são ações complementares à formação 
escolar do indivíduo, visando a ampliação e ao aperfeiçoamento de suas 
competências. Incluem áreas tais como: português, matemática, idiomas, redação e 
ortografia. As aulas são ofertadas na unidade Sesc Nazaré. 
 
Mini Curso de Espanhol - o projeto contará com proposta pedagógica com foco na 
aprendizagem do idioma Espanhol, com direcionamento à construção do 
conhecimento e informações sobre a linguagem comercial e turística. As aulas serão 
ministradas na unidade Sesc Rua Chile – Centro de Convivência terceira idade 
(Salvador). 
 
Curso de Apoio pedagógico – são ações realizadas diariamente no contraturno das 
escolas para atendimento a estudantes, visando seu aprimoramento por meio do 
acompanhamento das tarefas escolares e da realização de projetos didáticos que 
desenvolvam propostas socioeducativas, em uma perspectiva interdisciplinar. As 
ações serão realizadas nas unidades: Sesc Barreiras, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso, 
Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Feira de Santana e 
Alagoinhas. 
 
Atividade - Cursos de Valorização Social 

 
Consiste em ações destinadas ao desenvolvimento de habilidades e competências de 
nível básico que contribuem para a socialização e geração ou complementação de 
renda individual ou familiar e a entrada no mundo do trabalho. Assim, serão 
realizados cursos, oficinas, corte e costura, culinária, trabalhos manuais, dentre 
outros. 
 
Proporciona aos participantes a oportunidade de obter conhecimentos e habilidades 
específicas, incentivando-os na conquista da sua autonomia e mudança de vida na 
busca por novas oportunidades.  
 
A Atividade, beneficiada pelo PCG, será realizada em Salvador no Centro de Formação 
Artesanal (Pelourinho) e nas Unidades do interior. Em 2019, os cursos ministrados 
nas comunidades serão ofertados pelo Programa Assistência.  
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Todos os alunos desta Atividade terão direito à gratuidade, desde que atendidas às 
exigências contidas nas Normas do Programa de Comprometimento e Gratuidade 
(PCG). 
 
Projetos por Realização 
 
Realização: curso 
 
Curso de Valorização social - ações destinadas ao desenvolvimento de habilidades e 
competências de nível básico, que contribui para a socialização e geração de 
complementação da renda individual ou familiar e a entrada no mundo do trabalho. | 
Salvador (Centro de Formação Artesanal), Jequié, Paulo Afonso, Porto Seguro e Vitória 
da Conquista 
 
Curso de Formação de Instrutores de Artesanato - consiste em ações planejadas 
para capacitar artesãos em Instrutores de Artesanato, para atuação nas comunidades. 
| Jequié e Porto Seguro 
 
Atividade - Educação em Ciências e Humanidades 

 
Consiste em um conjunto de ações de educação não formal destinadas a proporcionar 
a compreensão e a ampliação de conhecimentos, visões de mundo e formas de 
pensamento, explorando, difundindo e popularizando conteúdos das Ciências e das 
Humanidades em suas relações com a cultura e a sociedade.  
A proposta de trabalho é pautada na transversalidade das ações, as realizações 
sistemáticas e/ou pontuais objetivam o desenvolvimento de atividades que ampliem 
as discussões sobre os conteúdos das Ciências e das Humanidades. Os eixos 
norteadores possibilitam uma melhor articulação no processo educativo dando 
flexibilidade a este, uma vez que se podem incluir novos subtemas de acordo com a 
realidade local. 
Caracterizam-se por oferecer conteúdos que ampliem o conhecimento, ofereçam 
formas de vivenciar e criar experimentos e ampliar o conhecimento sobre temas 
consagrados do saber clássico e da atualidade. Em 2019, haverá migração de 
realizações dentro da Atividade, e ainda, serão iniciadas as ações nas realizações 
Internet (Difusão e Multimídias de Saberes), roda de conversa (Ciências e Meio 
Ambiente) e visita mediada (Meio Ambiente). 
 
Projetos por realização 
 
Realizações: Debate, exposição, visita mediada, oficina, palestra, vivência 
 
Meio ambiente tire proveito com respeito – projetos com o objetivo principal de 
desenvolver atividades que incutam na sociedade comportamentos e mudanças dos 
hábitos de consumo em prol do meio ambiente e da saúde humana, levando em conta 
os comportamentos sociais em relação ao meio ambiente, promovendo ações que 
despertam a atenção para posturas cotidianas convergentes com a preservação do 
planeta. | Salvador (Rua Chile), Porto Seguro e Vitória da Conquista 
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Vivência em Ciências – consiste em um projeto de educação não formal, destinado à 
compreensão e ampliação de conhecimentos referentes aos conteúdos das Ciências 
das Humanidades em suas relações com a cultura e a sociedade. A proposta é 
aproximar jovens das Ciências, por meio de debates e oficinas realizadas em escolas 
da rede privada e pública do município assistido. O Sesc atuará como articulador e 
intermediador de uma rede agregadora do saber e, para isto, contará com parcerias 
locais como órgãos públicos e instituições (Secretarias de educação, de cultura, 
Instituições de Ensino Superior, entre outros parceiros), os temas discutidos 
dependerão da disponibilidade dos profissionais parceiros, alinhada à necessidade de 
cada escola em abordar temas específicos, como: fotografia antes e hoje; profissões do 
futuro próximo; desenvolvimento sustentável; entendendo um pouco mais sobre 
política; usando melhor o celular; e como minha ideia pode virar uma startup?. Essas 
vivências são estratégias para o desenvolvimento crítico e para o aprendizado das 
Ciências, permitindo que os discentes das instituições de ensino assistidas possam 
experimentar e discutir temas correlatos ao universo científico. | Vitória da Conquista 
 
Ressalta-se que em função da transversalidade e integração que a Atividade em 
questão permite, as realizações permeiam todos os Programas. 
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METAS POR PROGRAMA/ATIVIDADE 
PROGRAMA EDUCAÇÃO 
 
Ensino Básico 

Atividades Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Educação Infantil Pré-escola - 1.105 46 1.151 60 784.565 

Ensino Fundamental Anos iniciais - 2.162 353 2.515 100 2.038.825 

Ensino Fundamental Anos finais - 1.007 222 1.229 48 1.004.325 

Educação de Jovens e Adultos Alfabetização 30 10 35 75 3 50.354 

Educação de Jovens e Adultos Anos iniciais do Ensino Fundamental 123 23 119 265 11 182.858 

Educação de Jovens e Adultos Anos finais do Ensino Fundamental 4 8 108 120 4 81.600 

Educação de Jovens e Adultos Ensino Médio 4 9 47 60 2 40.800 

 
Educação Complementar 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Acompanhamento Pedagógico Curso - 469 31 500 21 349.271 

Complementação Curricular Curso 124 86 85 295 8 23.288 

Aperfeiçoamento Especializado Curso 16 10 9 35 1 907 

 
Modalidade Realizações Clientes Número Público       

Aperfeiçoamento Especializado Palestra 250 5 200       
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Cursos de Valorização Social* 

Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Curso 724 1.044 2.922 4.690 373 139.559 

 

Realizações 
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Oficina 33 262 125 420 10 660 
*A Estrutura Programática da Atividade não possui Modalidade. 

 
Educação em Ciências e Humanidades 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Ciências Debate - 18 522 540 18 459 

 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Ciências Oficina - 18 522 540 18 918 

 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Ciências Palestra 15 10 5 30 1 26 

 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Participantes 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Ciências Roda de Conversa 15 10 5 30 1 26 
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Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Meio Ambiente Debate 17 30 528 575 19 489 

 

Modalidade Realizações Número Público 
        
        

Meio Ambiente Exposição 1 750         
 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Meio Ambiente Oficina 148 191 136 475 27 437 

 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Meio Ambiente Palestra - 36 504 540 18 459 

 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Meio Ambiente Roda de Conversa - 90 2.110 2.200 23 1.871 
Meio Ambiente Visita Mediada 20 502 418 940 23 800 
Meio Ambiente Vivência - 400 2.500 2.900 41 2.465 

 

Modalidade Realizações 
Acesso a Conteúdos em 

Domínio 
Sesc 

Outros 
Domínios 

Produção e Difusão Multimídia de 
Saberes 

Internet 120.000 - 
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Programa Saúde 
 
Ao longo do exercício de 2019, o Programa Saúde, composto pelas atividades 
Nutrição, Saúde Bucal, Educação em Saúde e Cuidado Terapêutico, mantém seus 
projetos voltados para a melhoria da qualidade de vida da clientela, por meio da 
promoção, prevenção e recuperação da saúde. Diversificadas ações sistemáticas e 
pontuais desenvolvidas pelo Sesc ocorrem nas Unidades e em ambientes extramuros, 
voltadas prioritariamente para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e 
turismo e de seus dependentes. 
 
Entendendo a escola como um espaço privilegiado para a promoção de saúde num 
enfoque ampliado e sob a perspectiva de construção de cidadania e reconhecendo a 
importância da infância e adolescência como ciclos da vida que influenciam e podem 
determinar qualidade de vida na idade adulta, destacam-se os desdobramentos 
ocorridos em volta dos projetos: “Levantamento da condição de Saúde bucal de 
alunos das Escolas do Sesc”, e “AVANSESC - Levantamento do perfil nutricional dos 
escolares”. Neste último suas ações ocorrem dentro da carga horária das turmas do 
Sesc, sendo seu registro previsto como hora/aula nas respectivas turmas.  
 
Através de cardápios baseados na qualidade nutricional, higiênico-sanitária e 
sensorial e foco na saúde alimentar de nossa clientela, a atividade Nutrição terá 
ampliação de suas ações com a implantação do serviço nos Restaurantes das novas 
Unidades de Feira de Santana e Salvador, será ofertado ao público um incremento de 
mais de 7.000 refeições/dia. 
 
A Saúde Bucal, fornecendo serviços de qualidade a preços subsidiados, presente em 
07 Unidades fixas, no alcance de mais outras 03 clínicas, mantém as realizações 
clínica ambulatorial e sessão clínica para o trabalhador do comércio de bens, serviços 
e turismo e seus dependentes, exclusivamente. Dispensando altos investimentos em 
infraestrutura, a sessão clínica possibilitará um incremento nas ações externas, 
ampliando dados como as presenças nas consultas previstas na atividade. Conforme 
dados de inscrição apresentados no quadro de Metas, a saúde bucal destinar-se-á ao 
público em geral nas Unidades móveis OdontoSesc I e II, desenvolvendo ações com 
foco na prevenção e recuperação da saúde dessa clientela. 
  
A Educação em Saúde do Regional Bahia, aderindo aos projetos de abrangência 
nacional, Transando Saúde e Retratos de Família, inicia as atividades voltadas à 
formação de multiplicadores e a educação transformadora, em prol do 
desenvolvimento de cidadãos mais conscientes, autônomos e socialmente 
responsáveis. Trata-se de um retrato que o Regional apresenta frente às ricas trocas 
ocorridos junto ao Departamento Nacional, nos trabalhos em Rede e permeando o 
propósito transformador do Programa. 
 
As previsões relativas a produção do Programa Saúde, no qual se observam aumento 
ou declínio entre os anos 2018/2019, refletem um repensar de algumas realizações. 
Nessa perspectiva, o Programa Saúde do Sesc Bahia investe na atuação 
interdisciplinar e multiprofissional das suas atividades, através de seus profissionais 
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e suas ações. Trata-se da criação de uma importante rede de cuidado e atenção à 
saúde dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e 
a comunidade, considerando o princípio da integralidade, os fatores determinantes 
do processo saúde-doença-cuidado, em consenso com as normas regulamentadoras e 
os documentos institucionais. 
 
Atividade – Nutrição 
 
A nutrição, através da alimentação oferecida nas lanchonetes, cantinas e restaurantes, 
com cardápios baseados na qualidade nutricional, higiênico-sanitária e sensorial e 
foco na saúde alimentar de nossa clientela, continua acompanhando a evolução do 
número de alunos das Escolas Sesc e o crescimento da atividade. Com a implantação 
do serviço nos Restaurantes das novas Unidades de Feira de Santana e Salvador, será 
ofertado ao público um incremento de mais de 7000 refeições/dia. 
 
Projetos por Realização 
 
Realização: lanche 
 
Lanche escolar – projeto que consta a operacionalização da realização Lanche na 
alimentação escolar. Atende a programação sistemática e eventos pontuais das 
escolas Sesc, tendo por base o Modelo Programático Nutrição, legislação sanitária de 
alimentos e demais documentos institucionais. | Salvador (Escola Sesc Zilda Arns), 
Paulo Afonso, Barreiras, Vitória da Conquista, Jequié, Jacobina, Alagoinhas, Feira de 
Santana, Santo Antônio de Jesus e Porto Seguro 
 
Lanche comercializado - projeto que consta a operacionalização da realização 
Lanche para atendimento a programação sistemática e eventos pontuais nas 
Unidades Operacionais do Sesc, tendo por base o Modelo Programático Nutrição, 
legislação sanitária de alimentos e demais documentos institucionais. | Salvador 
(Teatro Sesc Casa do Comércio, Nazaré, Aquidabã, Teatro Sesc-Senac Pelourinho, Rua 
Chile e Comércio), Barreiras, Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana, Santo 
Antônio de Jesus e Porto Seguro 
 
Realização: refeições 
 
Refeições – o projeto, voltado para fornecimento de refeição, consiste na 
operacionalização dos Restaurantes do Sesc Bahia, com o oferecimento de serviços e 
alimentação de qualidade a preços acessíveis e atendimento voltado 
preferencialmente aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, assim 
como o atendimento às Unidades operacionais conforme suas programações 
sistemáticas e eventos pontuais. | Salvador (Salvador Shopping, Piatã, Comércio), Feira 
de Santana e Grande Hotel Sesc Itaparica 
 
Atividade – Saúde Bucal 
 
A saúde bucal, presentes em 07 Unidades fixas e 02 móveis, no alcance de mais outras 
03 clínicas, mantém as realizações clínica ambulatorial e sessão clínica, fornecendo 
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serviços de qualidade a preços subsidiados. Relativo a realização de sessão clínica 
para a atividade Saúde bucal, haverá um incremento desta atividade nas ações de 
levantamento de necessidades e Tratamento Restaurador Atraumático (TRA), através 
de parcerias junto ao público alvo, com atendimento no próprio local de trabalho, 
ampliando o acesso ao serviço. 
 
Além disso, as ações educativas voltadas para a prevenção de doenças bucais e 
promoção da saúde oral ocorrem em grande escala, além dos limites das clínicas, 
atingindo a grande população, presentes nas empresas, escolas e nas comunidades. 
Os projetos itinerantes OdontoSesc I e II, com políticas voltadas ao atendimento do 
público em geral, desenvolverão parcerias com os municípios do interior da Bahia, 
com permanência de 90 dias úteis em cada localidade, sendo utilizados critérios de 
seleção das localidades: indicadores de saúde do Município, quantidade de equipes de 
saúde relativo ao número populacional, a regularidade jurídica e fiscal do município, 
além do cumprimento das contrapartidas necessárias relativas a infraestrutura das 
Unidades, das equipes e recursos humanos parceiros. 
 
A relação de municípios parceiros para 2019 está pré selecionada, sendo que sua 
ordem de classificação depende da apresentação dos critérios citados anteriormente 
no período de pactuação, com antecedência necessária, afim de dar continuidade ao 
projeto. Municipios previstos para atendimento: Simões Filho, Irará, Boa Vista do 
Tupim,  Teixeira de Freitas e Acajutiba. 
 
Projetos por Realização 
 
Realização: clínica ambulatorial e sessão clínica 
 
Sesc saúde bucal – projeto que contempla as atividades desenvolvidas nas Unidades 
que ofertam os serviços de odontologia, envolvendo a clínica ambulatorial, além das 
ações voltadas para educação em saúde bucal, complementares à clínica, com alcance 
coletivo e ênfase na prevenção, recuperação e manutenção da saúde oral, envolvendo 
público alvo interno e externo. | Salvador (Nazaré, OdontoSesc I e II – Unidades 
móveis), Barreiras, Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana, Santo Antônio de 
Jesus e Porto Seguro 
 
Atividade – Educação em Saúde 

 
A educação em saúde do Regional Bahia, atuando em rede nos projetos Sesc Saúde e 
Saúde em foco, permanece na busca do desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, 
tornando-os responsáveis pela manutenção da própria saúde. A adesão aos projetos 
de abrangência nacional, “Transando Saúde” e “Retratos de Família”, inicia as 
atividades voltadas à formação de multiplicadores e a educação transformadora, em 
prol do desenvolvimento de cidadãos mais conscientes, autônomos e socialmente 
responsáveis. 
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Projetos por Realização 
 
Realização: campanha 
 
Sesc saúde - projeto que irá agrupar campanhas de promoção à saúde e reforço a 
ações de sensibilização e mobilização da população, alertando para a importância da 
prevenção e adoção de práticas saudáveis com foco nas ações educativas pontuais 
mensais e temas de maneira contínua de acordo com os pilares de prevenção e 
campanhas alusivas a datas comemorativas. | Salvador (Piatã, Nazaré, Aquidabã, 
Centro de Formação Artesanal, Rua Chile, Comércio, Mesa Brasil, Saúde Mulher 
(Unidade móvel), OdontoSesc I e II (Unidades móveis), Paulo Afonso, Barreiras, Vitória 
da Conquista, Jequié, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Porto Seguro e Grande 
Hotel Sesc Itaparica 
 
Projetos por Realização 
 
Realização: exposição mediada; orientação; palestra; roda de conversa; videodebate 

 
Saúde em foco – projeto que agrupa conteúdos relacionados à prevenção de 
enfermidades de maior relevância em relação à incidência epidemiológica no Estado e 
Município, a exemplo das doenças crônico degenerativas e cardiovasculares, 
alertando para a importância da prevenção e adoção de práticas saudáveis com foco 
nas ações educativas mensais e temas de maneira contínua, de acordo com os pilares 
de prevenção e de acordo com a realidade local. | Salvador (Piatã, Nazaré, Aquidabã, 
Centro de Formação Artesanal, Rua Chile, Comércio, Mesa Brasil, Saúde Mulher 
(Unidade móvel), OdontoSesc I e II (Unidades móveis), Paulo Afonso, Barreiras, Vitória 
da Conquista, Jequié, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Porto Seguro e Grande 
Hotel Sesc Itaparica 
 
Transando saúde – projeto piloto instituído pelo Departamento Nacional e aplicado 
no Regional Bahia, atuando com vistas a contribuir para a prevenção às IST/HIV entre 
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e estudantes, ampliar o 
alcance das ações de prevenção às IST/ HIV nas escolas e estabelecer processos 
contínuos de formação em saúde sexual e reprodutiva. | Salvador (Nazaré) 
 
Retratos de família – projeto piloto, instituído pelo Departamento Nacional e 
aplicado no Regional Bahia, voltado para a promoção de saúde em grupos de 
gestantes, parturientes e puérperas e dos vínculos saudáveis entre mães/pais 
adotantes ou biológicos e filhos recém-nascidos ou adotados, através dos 
profissionais que atuam no Sesc e em parcerias estabelecidas, enfocará a proposta 
através de uma metodologia ativa e participativa, objetivando integrar os grupos 
(pais, mães e familiares). | Salvador (Nazaré) 
 
Atividade – Cuidado Terapêutico 

 
A atividade cuidado terapêutico presta serviços de saúde por meio de ações voltadas 
a promoção, prevenção e recuperação da saúde individual e coletiva, abrangendo 
atenção básica de saúde, bem como urgências e emergências. Em alguns eventos 



72 

 

pontuais, há previsão da realização de massagem, como recurso terapêutico, 
qualificando as ações constantes no projeto. Nas unidades fixas em que tem atuação, 
assim como na unidade móvel Saúde Mulher, realiza ações de cuidado para um grupo 
cada vez maior de pessoas, mantendo o olhar para o entorno do indivíduo e 
estabelecendo um modo de atenção que se afirma pelo compromisso social.  
Referente as metas do Sesc Saúde Mulher, estas foram calculadas com base na 
capacidade instalada, mas considerando as seguintes variáveis: distância dos 
municípios, deslocamentos e instalação da Unidade Móvel e equipe, manutenções 
preventivas e corretivas,  férias da equipe, feriados estaduais e municipais e 
atividades administrativas necessárias ao projeto. 
 
A relação de municípios parceiros para 2019 está pré selecionada, sendo que sua 
ordem de classificação depende da apresentação dos critérios citados anteriormente 
no período de pactuação, com antecedência necessária, afim de dar continuidade ao 
projeto. Municipios previstos para atendimento: Tapiramutá, Jacobina, Irará, Iaçu e  
Teixeira de Freitas. 
 
Projetos por Realização 
 
Realização: clínica ambulatorial e rotinas de cuidado – atenção de enfermagem 
 
Sesc cuidado terapêutico – o programa busca atender trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo, dependentes e público em geral, bem como os clientes 
internos do Sesc, traçando estratégias de redução ao risco da saúde física, mental e 
social da clientela preferencial, estimulando o autocuidado dos indivíduos, 
promovendo ações para investigação da saúde, e promovendo o encaminhamento 
para atendimento especializado, se necessário. | Salvador (Piatã, Nazaré, Aquidabã, 
Saúde Mulher-Unidade móvel), Barreiras, Vitória da Conquista, Jequié, Feira de 
Santana, Santo Antônio de Jesus, Porto Seguro e Grande Hotel Sesc Itaparica 
 
Realização: exame por imagem – atenção médica 
 
Sesc Saúde Mulher (unidade móvel) – projeto voltado para contribuir para a 
promoção da saúde da mulher, por meio da implantação de unidades móveis 
direcionadas ao rastreamento do câncer do colo do útero e de mama, por meio da 
realização dos exames de mamografia e citopatológico, consoante um modelo de 
atenção que integra ações de educação em saúde. Ressaltamos que as metas foram 
calculadas com base na capacidade instalada, mas considerando as seguintes 
variáveis: distância dos municípios, deslocamentos e instalação da Unidade Móvel e 
equipe, manutenções preventivas e corretivas,  férias da equipe, feriados estaduais e 
municipais, trabalho administrativo, entre outras ocorrências. | Salvador (Saúde 
Mulher - Unidade móvel) 
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METAS POR PROGRAMA/ATIVIDADE 
 
PROGRAMA SAÚDE 
 
Nutrição* 

Realizações Número 
   
   

Lanche 1.616.514    
 

Realizações 
Clientes 

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total 

Refeições 2.524.194 154.847 30.311 2.709.352 

*A Estrutura Programática da Atividade não possui Modalidade. 

 
 

Saúde Bucal*               

Realizações 
Clientes 

Presenças nas 
Consultas 

Tratamentos 
Concluídos Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Clínica Ambulatorial 7.268 8.932 2.400 18.600 104.000 11.750 

 

Realizações 
Clientes 

Número Participantes 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Sessão Clínica 3.000 3.200 2.750 8.950 440 12.655 

*A Estrutura Programática da Atividade não possui Modalidade. 
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Educação em Saúde* 

Realizações Número Público 
        
        

Campanha 143 63.570         
 

Realizações 
Clientes 

Número Participantes 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Encontro 12 10 35 57 11 54 

 

Realizações Número Público 
        
        

Exposição Mediada 93 45.318         
 

Realizações Clientes Número Frequência 
      
      

Oficina 365 10 374       
 

Realizações Participantes 

Orientação 53.360 

 

Realizações Número Público 

Palestra 386 10.720 

*A Estrutura Programática da Atividade não possui Modalidade. 

 
 
 

 

Realizações Número Participantes 

Roda de Conversa 49 1.825 

 

Realizações Número Público 

Videodebate 211 4.300 
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Cuidado Terapêutico             

Modalidade Realizações 
Clientes 

Presenças nas 
Consultas Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Atenção em Enfermagem Clínica Ambulatorial 3.394 1.545 5.383 10.322 10.122 

 

Modalidade Realizações 
Pessoas 

Assistidas 

Atenção em Enfermagem Rotinas de Cuidado 22.480 

 

Modalidade Realizações 
Pessoas 

Assistidas 

Atenção Médica Exame por Imagem 4.590 

 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Práticas Integrativas e Complementares Práticas Coletivas 20 10 10 40 40 
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Programa Cultura 
 
Este Programa se constitui no conjunto de atividades cujo objetivo principal é 
contribuir para a transformação social mediante o desenvolvimento e a difusão das 
artes, do conhecimento e da formação de agentes culturais, observando-se as 
particularidades dos processos simbólicos que ocorrem no meio social. 
 
No planejamento das Atividades, priorizou-se intensificar a dinamização das ações 
destinadas à criação, difusão e preservação das artes, sob todas as formas de 
expressão, bem como a disponibilização de acervos em variados suportes 
informacionais, visando a formação de plateias, leitores, artistas, produtores e público 
em geral, a partir das orientações da Política Cultural e dos módulos orientadores das 
linguagens. 
 
Para isso, o Regional buscará, também, parcerias, pois de acordo com as Diretrizes do 
Quinquênio 2016-2020, elas são alternativas recomendadas de crescimento 
equilibrado frente às demandas culturais de massa vivenciadas pela clientela Sesc e a 
sociedade. Pretende-se realizar convênios com empresas de credibilidade, cuja 
atividade não contrarie, sob algum aspecto, a filosofia educativa e formativa, sem 
propósito de renumeração de custos, garantindo à clientela preferencial de menor 
renda o acesso às ações culturais através da política de preços diferenciados. 
 
Sobre a natureza das parcerias firmadas entre o Sesc Bahia e outras instituições, 
explicitamos que elas buscam a conjugação de esforços e o compartilhamento de 
responsabilidades, com o intuito de intervir em determinada realidade de forma mais 
efetiva. Essas parcerias objetivam, também, ampliar a eficiência das unidades 
operacionais e potencializar os recursos disponíveis (materiais, humanos, etc.), 
atendendo, assim, aos preceitos da Diretriz 3 - Protagonismo do Sesc na Ação 
Finalística. 
 
Compõe ainda este planejamento a implantação de bens culturais, nas novas 
Unidades. No caso de Teatro, serão disponibilizados dois equipamentos em 
Alagoinhas e Jacobina, cidades que terão, ainda, duas bibliotecas, sendo uma delas 
exclusiva para a comunidade escolar do Sesc e a outra para atender a clientela 
preferencial e comunidade, totalizando quatro novas bibliotecas no Regional. Para 
tais equipamentos, serão dedicados esforços no sentido de apresentar uma 
programação que potencialize a utilização dos mesmos. 
 
Paralelamente a essas implantações, adotando-se uma perspectiva inovadora, serão 
mantidos trabalhos pontuais e sistemáticos, nos bens culturais existentes, tanto na 
capital quanto no interior. Dentre eles, destacamos o Teatro Sesc-Senac Pelourinho e 
o Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, assim como os demais localizados nas 
cidades de Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Barreiras e Porto Seguro. 
Estes últimos são alvo de maior atenção, demandando um novo diagnóstico específico 
do perfil dos espectadores locais, que fundamente a realização de ações voltadas à 
formação de públicos, mediante atuação sistemática, a médio e longo prazo. 
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Ainda no âmbito dos equipamentos existentes, o Regional manterá também os 
trabalhos na Rede de Bibliotecas, buscando cumprir as recomendações do projeto 
Biblioteca Sesc XXI, em Salvador e nas cidades do interior. Serão mantidos, ainda, os 
auditórios nas Unidades: Salvador (Nazaré, Piatã, Aquidabã e Rua Chile), Sesc Ler 
Paulo Afonso, Vitória da Conquista e Feira de Santana, espaços físicos que viabilizam a 
realização de ações culturais, prestando um bom atendimento ao público. 
Além dos ambientes mantidos pelo Sesc, serão utilizados os espaços públicos (praças, 
ruas e centros de lojas) por serem campos férteis para disseminar a cultura e atrair 
pessoas de todas as faixas etárias e segmentos da sociedade. 
 
Com essa atuação, o Sesc expande o acesso da clientela e da comunidade às 
programações de artes cênicas e visuais, música, literatura, audiovisual, assim como 
aos serviços e ações da biblioteca, contribuindo para ampliação do repertório 
simbólico dos atores sociais e valorização das produções artísticas regionais. 
 
Com esse cenário, em 2019, o Programa Cultura planeja trabalhar com duas 
estratégias: 1) continuidade do processo de readequação e ressignificação dos 
projetos, enfatizando o tripé qualidade, otimização de recursos e resultados 
estatísticos; 2) integração das equipes, dos equipamentos culturais, das atividades 
(linguagens artísticas) e entre Programas Finalísticos. Para viabilizar essa integração, 
prevemos a realização do projeto Rede Sesc de Espaços Culturais - Circuito de artes e 
atividades formativas na Bahia, que tem por objetivo estimular a dinamização dos 
equipamentos culturais (teatros, bibliotecas e galerias) do Sesc, sobretudo daqueles 
localizados no interior do Estado, com a circulação de artistas baianos para a 
realização de atividades gratuitas destinadas à clientela preferencial e ao público em 
geral. 
 
Nesse sentido, o Programa Cultura contribui para que a identidade e a imagem desta 
Instituição sejam fortalecidas quando da divulgação dessas ações através de mídia 
paga ou de forma espontânea, por meios dos veículos da imprensa local em 
consonância com a diretriz 6, que preconiza ações de afirmação institucional e 
comunicação. 
 
As metas do ano de 2019 do Programa Cultura estão maiores em relação ao ano de 
2018 por conta das inaugurações de novas unidades, como o Centro Cultural do Sesc 
Feira Centro e o Teatro do Sesc Porto Seguro. Algumas ações, porém, foram reduzidas 
com o devido incremento em outras, após criteriosa análise e avaliação da equipe do 
Programa, na busca por atender demandas locais específicas. 
 

Principais ações do Programa Cultura  
 
Apresentamos a seguir os principais projetos do Programa Cultura ordenados por 
Atividades. Esses projetos, em geral, têm em seu escopo o desenvolvimento de ações 
regulares, sistemáticas e qualificadas, tanto em espaços próprios e especializados, 
quanto nos espaços conveniados e parceiros, possibilitando o despertar do interesse 
da comunidade para as artes e consolidando públicos diversos e espectadores mais 
assíduos e ávidos pelas programações ofertadas. 
 



 

78 

 

Compreendemos que ações realizadas de modo sistemático se convertem em práticas 
que propiciam a ampliação de saberes, tendo por base processos de aprendizagem 
envolvendo mediações simbólicas a partir da relação dos indivíduos com bens 
artísticos e culturais, em uma dimensão crítica e participativa. 
 
Atividades - Artes Cênicas e Música 
 
Fazendo arte no Sesc – ações formativas - o projeto consiste na realização de ações 
formativas nas atividades de Artes Cênicas e Música e envolve ações regulares e 
sistemáticas, atendendo às especificidades de cada modalidade, com vista a promover 
o desenvolvimento artístico dos participantes através de experiências teóricas e 
práticas sobre os diversos modos de expressão e fruição. O objetivo é qualificar cada 
vez mais essas ações formativas, buscando maior integração entre elas e os 
profissionais que as conduzem, com a devida orientação pedagógica. | Salvador 
(Teatro Sesc Casa do Comércio, Teatro Sesc-Senac Pelourinho, Nazaré, Aquidabã), 
Vitória da Conquista, Barreiras e Feira de Santana 
 
Atividade - Artes Visuais 
 
ExpoSesc - o projeto visa difundir e ampliar o acesso à produção das artes visuais 
contemporâneas de artistas locais e regionais, através da realização de exposições, 
incentivo artístico, intervenção urbana, performance e atividades formativas (debate, 
desenvolvimento de experimentações, oficina, palestra, e visita mediada à exposição). 
Possibilita à clientela preferencial o contato com as diferentes vertentes desse campo 
artístico, como pintura, desenho, gravura, escultura, fotografia, instalação, artesanato 
entre outras. │Salvador (Centro de Formação Artesanal, Piatã, Rua Chile, Teatro Sesc 
Casa do Comércio), Barreiras, Feira de Santana, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antônio de 
Jesus, Porto Seguro e Vitória da Conquista 
 
Atividade – Literatura 
 
O Sesc na Flipelô - a Festa Literária do Pelourinho – Flipelô é um projeto fruto da 
parceria entre o Sesc e a Fundação Casa de Jorge Amado, firmado a partir de 2017. 
Realizada no Pelourinho, a Festa conta com uma programação diversa: ações 
literárias com artistas locais e nacionais, disponibilização do acervo do BiblioSesc,  
contação de histórias, saraus, leituras dramáticas, performances, debates, oficinas, 
dentre outras modalidades. │Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho) 
 
Atividade – Audiovisual 
 
CineSesc - consiste em exibições sistemáticas de filmes do acervo Sesc, voltado à sua 
clientela preferencial, seus dependentes e público em geral, objetivando proporcionar 
aumento do repertório simbólico, desenvolvimento de novos olhares, sensibilização 
estética e ampliação da visão de mundo dos sujeitos através do acesso às mais 
diversas obras audiovisuais de caráter artístico e cultural. | Salvador (Aquidabã, Piatã, 
Nazaré, Rua Chile), Barreiras, Feira de Santana, Grande Hotel Sesc Itaparica, Jequié, 
Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista e Porto Seguro 
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Atividade – Biblioteca 
 
Biblioteca - promove a disponibilização sistemática de acervo composto por recursos 
informacionais: livros, periódicos, documentos congêneres, em suporte físico ou 
digital, à clientela preferencial e comunidade, bem como a discentes e docentes da 
Escola Sesc, propiciando os serviços de consulta, pesquisa, empréstimo, acesso à 
internet e wi-fi. Objetiva contribuir com a clientela preferencial e comunidade, para a 
construção de conhecimentos que possibilitem aos sujeitos sociais a transformação 
de si mesmos e do meio onde vivem. Para tanto, a Biblioteca promoverá 
gratuitamente o acesso aos referidos recursos informacionais, além de realizar 
programação com ações culturais e biblioteconômicas que contribuam para o 
desenvolvimento de competências informacionais e leitoras do público. | Salvador 
(Aquidabã, Nazaré, Escola Sesc Zilda Arns), Barreiras, Paulo Afonso, Jequié, Santo 
Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Feira de Santana, Alagoinhas e 
Jacobina (Biblioteca escolar) 
 

Demais ações do Programa Cultura 
 
Atividade - Artes Cênicas 
 
Consiste em ações destinadas à criação, produção, difusão, fruição e preservação de 
expressões cênicas, visando ao desenvolvimento de plateias, artistas, produtores e 
público em geral. As ações são desenvolvidas por meio das modalidades: circo, dança 
e teatro. 
 
As ações dessa Atividade, sistemáticas ou pontuais, serão realizadas nestes espaços, 
nos Auditórios existentes nas Unidades da Capital e do Interior e em espaços 
públicos, a partir de uma programação diversificada e eclética, valorizando a arte e o 
artista brasileiro no universo da cultura.  
 
Projetos por Realização 
 
Realização: apresentação, exposição e debate 
 
Rede Sesc de espaços culturais - circuito de artes e atividades formativas na 
Bahia – objetiva promover a circulação de produtos artísticos baianos pela Rede de 
Espaços Culturais do Sesc Bahia (Teatros, Cineteatros, Espaços expositivos e 
Bibliotecas), a fim de dinamizar e potencializar a programação desses locais, 
propiciando à clientela preferencial uma grade de atrações sistemáticas, diversificada 
e de qualidade. | Barreiras, Feira de Santana, Jequié, Santo Antônio de Jesus e Porto 
Seguro 
 
Expressões da Bahia - proporcionar à clientela hospedada conhecimento sobre as 
manifestações artísticas da Bahia, a produção de artistas baianos que realizam 
apresentações em ruas e praças públicas da cidade e acerca de trabalhos sociais em 
instituições sem fins lucrativos. │Salvador (Piatã) 
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Mostra Sesc de artes (Aldeia Pelourinho, Aldeia Olhos D’água, Aldeia Mulungu) - 
as Aldeias são mostras de arte e cultura organizadas pelos Departamentos Regionais 
do Sesc com o objetivo de fomentar a produção e a difusão das mais diversas 
linguagens artísticas. Durante todo o ano, as Aldeias fortalecem os laços comunitários 
entre artistas e espectadores, buscando inovar e diversificar o circuito cultural 
brasileiro. Na Bahia são realizadas três Aldeias: Feira de Santana (Aldeia Olhos 
D'Água), Paulo Afonso (Aldeia Mulungu) e Salvador (Aldeia Pelourinho). | Salvador 
(Teatro Sesc-Senac Pelourinho), Feira de Santana e Paulo Afonso 
 
Palco Giratório - promove a circulação de espetáculos de variados gêneros, oficinas e 
diálogos nas áreas do teatro, da dança e do circo, em todos os estados brasileiros, nas 
capitais e no interior, desde 1998. Reconhecido no cenário cultural pela relevância e 
contribuição dada à difusão e ao intercâmbio das Artes Cênicas, o projeto contribui 
para a formação de plateias e o fortalecimento do mercado cultural e artístico. 
│Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho), Paulo Afonso, Barreiras, Feira de Santana, 
Jequié, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista e Porto Seguro 
 
Sesc Encena - projeto sistemático na área das artes cênicas, compreendendo 
apresentações artísticas de espetáculos de teatro, dança e circo, das mais variadas 
estéticas. A proposta tem por objetivo dinamizar o espaço físico das unidades, 
fomentar a produção artística, além de formar e educar plateias para apreciação das 
artes. Visando o fortalecimento da marca do Sesc e das ações culturais da entidade no 
Estado, o projeto acontecerá em diversas unidades do regional Bahia. A título de 
incentivo à difusão e fruição das artes cênicas nos municípios atendidos pelas 
unidades do Sesc, serão realizadas cessões de pautas com preços diferenciados para 
artistas e produtores. │Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho e Teatro Sesc Casa do 
Comércio), Jequié, Feira de Santana, Barreiras, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus e 
Porto Seguro 
 
Viva Teatro! Viva o Circo! - o projeto comemora o Dia Mundial do Teatro e Nacional 
do Circo, 27 de março, com uma série de realizações das modalidades teatro e circo. 
São oferecidas ao público apresentações, exposições, oficinas e debates, em geral, de 
produções locais, como forma de contribuir para o mercado cultural da cidade. O 
projeto, realizado desde 2006, já é esperado pelo público que acompanha as ações 
culturais do Sesc como uma das principais atividades voltadas para a comemoração 
dessa data tão especial para artes milenares. | Salvador (Teatro Sesc-Senac 
Pelourinho) 
 
Vivendo arte no Sesc - projeto que contempla apresentações nas linguagens "artes 
cênicas" e "literatura". As exibições são gratuitas e ofertadas na programação cultural 
para os clientes do Centro de Lazer e Hospedagem. | Salvador (Piatã) 
 
Semana da cultura popular - tem o intuito de promover atividades relacionadas à 
cultura que abordam os costumes, tradições e manifestações do povo brasileiro 
através do incentivo às culturas tradicionais e identitárias. | Salvador (Nazaré) 
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Realização: oficina 
 
Sesc Dramaturgias – esse projeto oferece oficinas de Leituras Dramatizadas, Escrita 
Dramatúrgica, Dramaturgia do Ator, da Dança, da Luz e do Circo, com o objetivo de 
valorizar a relação de artistas, profissionais e iniciantes, com as diferentes esferas e 
possibilidades da dramaturgia. O projeto, criado em 1998, consolidou-se como uma 
opção relevante de formação cultural coadunada com a produção cênica 
contemporânea, estimulando e difundindo a produção dramatúrgica nacional e 
regional, conforme preconiza a Política de Cultura do Sesc. | Salvador (Teatro Sesc-
Senac Pelourinho e Teatro Sesc Casa do Comércio), Santo Antônio de Jesus e Jequié 
 
Atividade - Artes Visuais 
 
Consiste em ações destinadas à criação, produção, difusão, fruição e preservação de 
manifestações, com o objetivo de desenvolver plateias, artistas, produtores e público 
em geral. 
 
Com predominância de representações visuais, as ações contemplam um amplo 
espectro entre técnicas artísticas que transitam da vertente popular à produção 
contemporânea. 
 
As ações são desenvolvidas por meio de técnicas variadas, entre elas: pintura, 
desenho, gravura, escultura, fotografia, instalação, artesanato e multimeios. 
 
Compreende as realizações: curso, debate, desenvolvimento de experimentações, 
exposição de arte, incentivo artístico, intervenção urbana, oficina, palestra, 
performance e visita mediada à exposição. 
 
Projetos por Realização 
 
Realizações: debate, exposição de arte e oficina 
 
ArteSesc - projeto nacional com o compromisso de difundir a arte pelo país, o 
ArteSesc leva ao público exposições, palestras, oficinas e debates sobre os mais 
diversos artistas brasileiros e movimentos artísticos universais, configurando-se 
como um Museu Itinerante, propiciando aos públicos o contato com obras originais 
ou reproduções artísticas, acompanhadas de material educativo em Artes Visuais. Em 
cada exposição serão realizadas ações de desdobramentos, conforme orientações 
e/ou sugestões contidas no material educativo. | Salvador (Teatro Sesc Casa do 
Comércio), Barreiras, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Porto Seguro e Jequié 
 
Circuito Sesc de arte, cultura e educação - tem por objetivo despertar para a 
importância da arte no processo de educação, com a realização de palestras, debates, 
apresentações e troca de experiências entre estudantes, educadores e instrutores de 
artes. A arte será discutida no âmbito do trabalho educativo, respeitando-se as 
tendências individuais, o amadurecimento da formação do gosto e a contribuição para 
a formação da personalidade, evitando-se considerar exclusivamente a formação de 
artistas. │Salvador (Nazaré) 
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Realizações: exposição de arte, oficina e palestra 
 
Workshop das artes - o projeto propõe um espaço de diálogo entre artistas das mais 
variadas vertentes das Artes Visuais acerca dos novos panoramas de produção da 
arte urbana. Através de encontros, discussões, reflexões sobre esse fazer artístico dos 
centros urbanos, convidados locais e internacionais vão dialogar sobre os novos 
caminhos dessa importante vertente da produção visual. | Salvador (Centro de 
Formação Artesanal) 
 
Oficina Sesc de artes “Festival de arte urbana” – o projeto consiste na realização de 
ações formativas nas atividades do Programa Cultura e envolve ações pontuais e de 
curta duração, que articulam diferentes recursos metodológicos direcionados ao 
trabalho reflexivo e prático. Tem por objetivo desenvolver competências e 
habilidades em diferentes campos de saber, atendendo-se às especificidades de cada 
modalidade, com vista a promover o desenvolvimento artístico dos participantes 
através de experiências sobre os diversos modos de expressão e fruição. | Barreiras 
 
Atividade - Música 
 
Consiste em ações destinadas à criação, produção, difusão, fruição e preservação da 
música em seus diversos gêneros e estilos, visando o desenvolvimento de plateias, 
artistas, produtores e público em geral.  
 
Compreende as realizações: apresentação, curso, debate, desenvolvimento de 
experimentações, exposição, incentivo artístico, intervenção urbana, oficina e 
palestra. 
 
Projetos por Realização 
 
Realização: apresentação 
 
Cena Sesc de música - projeto sistemático que compreende apresentações artísticas 
da linguagem, com produções de variados gêneros e estilos, da música popular e da 
música de concerto. A proposta tem por objetivo dinamizar o espaço físico das 
Unidades, fomentar a produção artística na área, além de formar e educar plateias 
para apreciação das artes. | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho e Teatro Sesc Casa 
do Comércio), Barreiras, Santo Antônio de Jesus, Jequié e Porto Seguro 
 
Concertos Sesc Partituras - a série tem por objetivo divulgar nacionalmente o 
acervo do Sesc Partituras - biblioteca digital, que visa preservar e difundir o 
patrimônio musical brasileiro de tradição escrita, democratizando o seu acesso 
através da disponibilização de partituras digitalizadas e editoradas. Os concertos, que 
acontecem simultaneamente em Unidades do Sesc de todo o país, contribuem para a 
popularização da música de câmara, especialmente entre a clientela preferencial do 
Sesc,  incentivando o desenvolvimento de intérpretes e compositores regionais e 
nacionais. | Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio) 
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O Centro tem cultura - o projeto objetiva dinamizar o centro de Feira de Santana, 
local de grande concentração da clientela preferencial do Sesc, fomentando a 
produção artística local, através de apresentações musicais, aproximando o público 
do trabalho do Sesc. O projeto será executado no MAP – Mercado de Arte Popular, 
ponto de distribuição dos produtos rurais para toda a cidade,que concentra diversas 
manifestações culturais da tradição feirense como a venda de artesanato, 
apresentações de repentistas, aulas abertas de capoeira, samba de roda e quixabeira. | 
Feira de Santana 
 
Sesc sonoridades - o projeto consiste na seleção de shows de artistas/bandas 
residentes no estado da Bahia há pelo menos dois anos, para apresentação no Teatro 
Sesc-Senac Pelourinho, visando a difusão e visibilidade de novos talentos da música 
local. O Sesc oferecerá para os artistas selecionados ajuda de custo, equipe e espaços 
qualificados. | Salvador (Teatro Sesc Senac Pelourinho) 
 
Sonora Brasil - o projeto é parte integrante de uma proposta ampla de formação de 
plateias em música, pautada nas diretrizes institucionais do Sesc. Com essa realização, 
contribui para o processo de socialização da informação musical, possibilitando o 
acesso das clientelas a programações voltadas para a ampliação de sua experiência 
musical, numa perspectiva de formação que estimula um olhar mais atento e crítico 
sobre a produção e difusão musical no país. O Sonora Brasil tem planejamento 
bianual e será realizado em dois circuitos simultâneos com quatro grupos 
participantes em cada ano. | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho), Barreiras, Feira 
de Santana, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Jequié, Jacobina 
e Porto Seguro 
 
Sons da Bahia - fomenta e difunde a diversidade cultural brasileira com ações 
destinadas à criação, produção, difusão, fruição e preservação da música em seus 
diversos gêneros e estilos, visando o desenvolvimento da plateia, artistas, produtores 
e público em geral. Os grupos musicais locais e regionais serão convidados para 
apresentar proposta para este projeto. | Salvador (Piatã, Rua Chile e Teatro Sesc-Senac 
Pelourinho), Barreiras, Paulo Afonso, Jequié e Vitória da Conquista 
 
Esquenta São João! - o mês de junho chega trazendo o período de festas mais 
esperado pelos nordestinos e o Teatro, com o intuito de realizar uma programação 
bem ao gosto do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, busca oferecer 
atrações típicas da cultura junina. Tríduo de Santo Antônio, quadrilha, forró pé de 
serra e muito mais integram o Esquenta São João! | Salvador (Teatro Sesc-Senac 
Pelourinho) 
 
Arte Sesc em família - o projeto busca garantir uma programação sistemática no 
Teatro, voltada para a família comerciária, aos sábados à tarde, de janeiro a junho de 
2019, através da contratação de atrações de teatro, circo, música e literatura. | 
Salvador (Teatro Sesc Senac Pelourinho) 
 
Sesc instrumental - o projeto visa difundir e estimular a música instrumental e a 
diversidade e expressão artística que há nesse campo. Programado para acontecer na 
primeira quinta-feira de cada mês, à noite, pretende entrar na agenda dos 
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trabalhadores das adjacências ao teatro, assim como daqueles que desejem apreciar 
uma boa música instrumental. O repertório vai abranger gêneros e estilos diversos da 
música, a exemplo de marchas, blues, valsas, choros, música clássica e jazz. | Salvador 
(Teatro Casa do Comércio) 

  

Realização: incentivo artístico e apresentação 
 
Mostra Sesc de música - sem caráter competitivo, a proposta da Mostra é criar um 
ambiente de cooperação mútua entre os artistas. Atento ao cenário musical baiano, 
que passa por um momento de transformações, marcado por modelos massificados 
na mídia, o Sesc, através da Mostra, pretende estimular novos artistas, 
proporcionando-lhes espaços culturais para exposição de seus trabalhos, 
fortalecendo a identidade da música regional e incentivando a pesquisa musical. | 
Salvador (Teatro Casa do Comércio) 
 
Realização: oficina 
 
Oficinas Sesc de artes - o projeto consiste na realização de ações formativas nas 
atividades do Programa Cultura e envolve ações pontuais e de curta duração, que 
articulam diferentes recursos metodológicos direcionados ao trabalho reflexivo e 
prático, visando o desenvolvimento de competências e habilidades em diferentes 
campos do saber, atendendo às especificidades de cada modalidade, com vista a 
promover o desenvolvimento artístico dos participantes através de experiências 
sobre os diversos modos de expressão e fruição. | Salvador (Nazaré) 
 
Atividade - Literatura 
 
Consiste em ações de incentivo à produção, ao acesso, à fruição e à preservação da 
obra literária, considerando-se literatura o discurso verbal que se diferencia pela 
elaboração estética da palavra, podendo se concretizar nos diversos gêneros e 
suportes, manifestando-se por meio da escrita e da oralidade.  
 
Compreende as realizações: apresentação, curso, debate, exposição, desenvolvimento 
de experimentações, incentivo artístico, intervenção urbana, mediação, oficina e 
palestra. 
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Projetos por Realização 
 
Realização: apresentação e debate 
 
Arte da Palavra - Rede Sesc de Leituras - o projeto abarca a realização de ações 
formativas e de fruição literária, abrangendo públicos diversos e faixas etárias 
distintas. Tem como objetivo oferecer ações que atuem em toda a cadeia da literatura, 
incluindo a formação e a divulgação de novos autores, a valorização das novas formas 
de produção e fruição literária, possibilitadas pela emergência de discursos 
periféricos e a utilização de novas tecnologias. | Salvador (Teatro Sesc-Senac 
Pelourinho), Nazaré, Paulo Afonso, Porto Seguro, Feira de Santana e Santo Antônio de 
Jesus 
 
Feira do Livro - Festival literário e cultural de Feira de Santana - é o maior evento 
artístico da cidade e compreende a realização de palestras, lançamentos de livros, 
atividades de incentivo à leitura, exibições de filmes, apresentações musicais e 
teatrais. A ação acontece na Praça João Barbosa de Carvalho, no centro do comércio, 
expandindo as ações dos espaços do Sesc e aproximando da clientela preferencial. 
Evento realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura e a Universidade 
Estadual de Feira de Santana. │ Feira de Santana 
 
Realização: exposição 
 
Festa Literária - Realizada em comemoração ao aniversário de fundação da Unidade 
Sesc Santo Antônio, a Festa Literária é composta por encontros, palestras, atividades 
recreativas de cunho literário, troca de gibis e exibições de filmes. │Santo Antônio de 
Jesus 
 
Realização: oficina, consulta e debate 
 
Literatura de A a Z: poetizando no Sesc - projeto para estímulo à fruição e 
produção de literatura em diversos gêneros e suportes, manifestados por meio da 
escrita e da oralidade, que podem dialogar com outras linguagens. O objetivo geral é 
contribuir para a formação de público leitor que consome e cria produtos literários, 
promovendo um ambiente de troca de informações, através de cursos, seminários, 
oficinas, saraus, sessões de narração de histórias, círculos de leitores, dentre outros 
que cooperem para a ampliação da leitura de mundo da população atendida. | 
Salvador (Nazaré) e Santo Antônio de Jesus 
 
Atividade - Audiovisual 
 
Consiste em ações destinadas à criação, difusão, fruição e preservação de conteúdos 
audiovisuais. É considerada obra audiovisual aquela que, pela combinação de 
imagens e sons, gera significados por meio da impressão da imagem em movimento, 
independentemente da tecnologia utilizada, podendo ser de diversos gêneros e 
categorias de classificação, como curta-metragem, média-metragem, longa-metragem, 
animação, videominuto, videoclipe, documentário, ficção, videoarte, videodança, 
entre outros.  
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Compreende as realizações: curso, debate, desenvolvimento de experimentações, 
exibição, exposição, incentivo artístico, intervenção urbana, oficina e palestra. 
 
Projetos por Realização 
 
Realização: exibição 
 
Mostra CineSesc - a Mostra é um recorte do acervo audiovisual do projeto Cine Sesc, 
com o objetivo de disseminar o conhecimento, em muitos casos, atemporal, 
diversificado e transformador, contribuindo para o crescimento e elevação 
sociocultural da clientela e público em geral do Sesc. Além de exibições, a Mostra é 
composta também por atividades formativas como palestras e oficinas sobre a(s) 
temática(s) abordada(s) pelos filmes. | Salvador (Aquidabã e Nazaré), Barreiras, Feira 
de Santana, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista e Porto 
Seguro 
 
Mostra Sesc de Cinema – projeto de abrangência nacional que visa promover a 
difusão da produção cinematográfica brasileira que não chega ao circuito comercial 
de exibição, sendo um espaço de lançamento e promoção de artistas de todo o país. 
Além da premiação com um contrato de licenciamento para exibição pública, a Mostra 
Sesc de Cinema certifica os destaques de melhor roteiro, filme, direção de fotografia, 
desenho de som, direção de arte, direção de elenco e montagem. | Salvador (Nazaré) 
 
Atividade - Biblioteca 
 
Consiste na disponibilização sistemática de acervo composto por recursos 
informacionais: livros, periódicos, documentos congêneres em suporte físico ou 
digital à clientela preferencial e comunidade, bem como a discentes e docentes da 
Escola Sesc, propiciando os serviços de consulta, pesquisa, empréstimo, acesso à 
internet e wi-fi.  
 
Compreende as realizações: captação e difusão de livros, consulta, empréstimo, 
oficina e pesquisa documentária. Objetiva contribuir com a clientela preferencial e 
comunidade, para a construção de conhecimentos que possibilitem aos sujeitos 
sociais a transformação de si mesmos e do meio onde vivem. 
 
Para cumprir seu objetivo principal, em 2019, em todo o Regional, as Bibliotecas 
continuarão a promoção do acesso aos referidos recursos informacionais, de forma 
sistemática e gratuita. Realizarão, também, programações contendo ações culturais 
de mediação da leitura de forma pontual, no sentido de contribuir para o 
desenvolvimento de competências informacionais e leitoras do público. Prevemos, 
ainda, ampliar a integração da Biblioteca com as linguagens do Programa. 
 
A Atividade terá ainda como desafio seguir alinhada aos parâmetros do projeto 
Biblioteca Sesc XXI, criado pelo Departamento Nacional e assumido pelo Regional, 
visando a melhoria do atendimento ao público. | Salvador (Aquidabã, Nazaré e Escola 
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Sesc Zilda Arns), Barreiras, Paulo Afonso, Jequié, Santo Antônio de Jesus, Vitória da 
Conquista, Porto Seguro, Feira de Santana, Alagoinhas e Jacobina (biblioteca escolar) 
 
No sentido de manter a ampliação do acesso à leitura, duas Unidades Móveis 
(BiblioSesc) continuarão a atuar sistematicamente em comunidades carentes 
localizadas em Salvador e Região Metropolitana que apresentarem necessidades 
informacionais, especialmente a falta de biblioteca em seus entornos. Nesse sentido, o 
foco do trabalho será mantido, isto é, disponibilizar sistematicamente acervos 
compostos por livros e periódicos, propiciando os serviços de consulta e empréstimo, 
além de ações programáticas pontuais. | Unidades Móveis BiblioSesc I e BiblioSesc II 
 
Projetos por Realização 
 
Realização: consulta e empréstimo 
 
Biblioteca Central: atividade sistemática - atua em duas vertentes. A primeira é a 
assistência às Bibliotecas da Rede, planejando, implantando, avaliando e 
acompanhando-as, tendo como fundamento as recomendações institucionais, 
especialmente aquelas do projeto Biblioteca Sesc XXI, buscando inovar a fim de 
oferecer uma biblioteca mais condizente com o perfil de necessidade informacional 
da sociedade contemporânea. A segunda vertente é o atendimento ao público, 
caracterizada pela disponibilização sistemática de acervo composto por livros, 
periódicos e outros documentos em suporte físico e digital à clientela preferencial e à 
comunidade do Sesc Nazaré, propiciando os serviços de consulta, empréstimo, 
pesquisa documental, acesso à internet e Wi-Fi. | Salvador (Nazaré) 
 
Mostra Biblioteca Sesc: a poesia nossa de cada dia - projeto de incentivo à leitura, 
a ser realizado em praças públicas através das seguintes ações: mostra do acervo da 
Biblioteca, caminhada literária, recital literomusical, leituras compartilhadas, 
declamação e distribuição de pílulas de poesia. Será realizada em parceria com a 
Faculdade Sete de Setembro, Universidade Federal Vale do São Francisco e Prefeitura. 
| Paulo Afonso 
 
Banquete Literário – ação cultural que propõe promover momentos de leitura e 
apreciação literária, alicerçados no tripé autor-livro-leitor, aproximando o público do 
acervo da Biblioteca do Sesc Ler Paulo Afonso. Abrange aulas-show, debates e 
mediação de leitura a partir de consultas. | Paulo Afonso 
 
Mostra Biblioteca Sesc: o livro vai até você! - consiste em visitas a escolas públicas, 
visando atender alunos e professores para disponibilizar livros e revistas, 
oferecendo-se o serviço de consulta ao acervo, a fim de promover a leitura. Pretende-
se priorizar as escolas do entorno do Sesc, contudo, sem exclusão das escolas não 
localizadas na circunvizinhança. Haverá uma seleção de livros, com enfoque no 
interesse do leitor infantojuvenil, considerando-se o contexto histórico e social em 
que a comunidade está inserida. As obras serão disponibilizadas em uma amostra do 
acervo, a fim de estimular a leitura e aproximar o público da Biblioteca da Unidade. 
Constam ainda, na programação, atividades lúdicas e de mediação da leitura. | Paulo 
Afonso 
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Realização: oficina 
 
Literatura de A a Z: oficinas de leitura no BiblioSesc - projeto para estímulo à 
fruição e produção de literatura em diversos gêneros e suportes, manifestados por 
meio da escrita e da oralidade, que podem dialogar com outras linguagens. O objetivo 
geral é contribuir para a formação de público leitor que consome e cria produtos 
literários, promovendo um ambiente de troca de informações, através de cursos, 
seminários, oficinas, saraus, sessões de narração de histórias, círculos de leitores 
dentre outros que cooperem para ampliação da leitura de mundo da população 
atendida. | Salvador (Nazaré) 
 
Espaço de Leitura - serviço sistemático de acesso a livros e periódicos, oferecendo 
aos hóspedes e clientes, em momento de ócio, a opção de usufruírem da leitura, e, aos 
funcionários, a possibilidade de suprirem suas necessidades informacionais mais 
imediatas. Com isso, o Sesc visa estimular a leitura e contribuir para a construção de 
repertórios de informação e conhecimentos que podem gerar transformações  na vida 
dessas pessoas e no meio onde vivem. │Salvador (Piatã e Rua Chile) 
 
Mostras de publicações - consultas a livros, revistas, catálogos, gibis, etc., visando 
oferecer à clientela preferencial e à comunidade opções de leitura sobre temas 
específicos. A seleção temática visa contribuir para ampliação do repertório de 
conhecimentos nos âmbitos educacional, cultural e social, buscando sensibilizar o 
público para mudanças de atitude em seu cotidiano. │Santo Antônio de Jesus 
 
Realização: captação e difusão de livros 
 
Levo e Trago: troca de livros - projeto previsto para acontecer durante todo o ano 
de 2019 no sentido de estimular a doação e a troca de livros entre os hóspedes do 
Grande Hotel Sesc Itaparica. Tem como objetivo fazer circular publicações que já 
foram lidas e estão guardadas e estimular a doação ou a aquisição de um novo título, 
ampliando, assim, a prática, a construção e o repertório de leitura, além de 
proporcionar a difusão de obras. | Grande Hotel Sesc Itaparica 
 
Troca-troca de livros e gibis – proposta pontual que prevê o estímulo à doação e à 
troca de livros e gibis entre os clientes do Sesc. Tem como objetivo fazer circular 
publicações que já foram lidas e estão guardadas, assim como estimular a doação ou a 
aquisição de um novo título, ampliando a prática, a construção e o repertório de 
leitura, além de proporcionar a difusão de obras e a socialização dos leitores, já que se 
constitui em um evento que reúne interessados nas aquisições publicações dentro 
desse formato. | Jequié 
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METAS POR PROGRAMA/ATIVIDADE 
 
PROGRAMA CULTURA 
 

Artes Cênicas               

Modalidade Realizações Número Público 
        
        

Circo Apresentação 23 3.750         
 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Circo Curso 1 4 10 15 1 944 
 

Modalidade Realizações Número Participantes 
        

        

Circo Debate 1 100         
 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Circo Oficina 21 45 40 106 7 564 
 

Modalidade Realizações Número Público 
        

        

Dança Apresentação 65 9.286         
 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Dança Curso 232 281 193 706 27 58.468 
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Modalidade Realizações Número Participantes 
        

        

Dança Debate 4 230         

Dança 
Desenvolvimento de 
Experimentações 

3 77         

 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Dança Oficina 93 89 69 251 18 868 

 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Dança Palestra 20 20 20 60 1 51 

 

Modalidade Realizações Número Público 
        

        

Teatro Apresentação 339 78.257         

 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Teatro Curso 115 126 124 365 15 29.868 

 

Modalidade Realizações Número Participantes 
        

        

Teatro Debate 10 560         

Teatro 
Desenvolvimento de 
Experimentações 

14 270         
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Modalidade Realizações Número Público 
        

        

Teatro Exposição 1 1.500         

 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Teatro Oficina 233 340 424 997 47 6.122 

 

Artes Visuais* 

Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Curso 10 10 10 30 3 1.540 
 

Realizações Número Participantes 
        

        

Debate 13 430         

 

Realizações Número Público 
        

        

Exposição de Arte 115 149.639         

 

Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Oficina 822 830 5.231 6.883 260 17.365 

 

Realizações 
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Palestra 148 92 613 853 10 758 
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Realizações Número Participantes 
        

        

Visita Mediada à Exposição 206 2.950         

* A Estrutura Programática da Atividade não possui Modalidade. 
 

Música 

Realizações Número Público 
        
        

Apresentação 479 124.177         

 

Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Curso 84 129 117 330 29 18.711 

 

Realizações Número Participantes 

Debate 2 60 

 

Realizações Número Público 

Desenvolvimento de 
Experimentações 

1 45 

 

Realizações Número Público 

Exposição 1 3.000 
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Realizações Clientes Número Participantes Público 

Incentivo Artístico 100 12 12 300 

 

Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Oficina 55 86 64 205 14 2.151 

 

Literatura* 

Realizações Número Público 
    
    

Apresentação 120 19.909     
 

Realizações Número Participantes 
        

        

Debate 67 7.588         

 

Realizações Número Público 
        

        

Exposição 2 1.400         

 

Realizações Número 
          

          

Intervenção urbana 1           

 

Realizações Número Participantes 
    

    

Mediação 4 40         
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Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Oficina 87 89 116 292 14 3.080 

* A Estrutura Programática da Atividade não possui Modalidade. 
 

Audiovisual* 

Realizações Número Participantes 
        
        

Debate 142 3.270         

 

Realizações Número Público 
        
        

Exibição 1.916 40.653         

 

Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Oficina 67 85 85 237 7 1.027 

 

Realizações 
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Palestra 55 50 60 165 7 145 
* A Estrutura Programática da Atividade não possui Modalidade. 

 
Biblioteca* 

Realizações Livros Captados 
Livros 

Trocados 
Frequência 

      

      

Captação e Difusão de Livros 1.595 1.133 1225       
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Realizações Pessoas Presentes Acervo 
        

        

Consulta 60.967 110.774         

 

Realizações 
Clientes 

Número Clientes Presentes 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Empréstimo 2.488 4.465 1.553 8.506 40.210 27.016 

 

Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Oficina 58 40 197 295 13 626 

 

Realizações Número 
Pessoas 

Presentes 

        

        

Pesquisa Documentária 767 640         

* A Estrutura Programática da Atividade não possui Modalidade. 
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Programa Lazer 
 
Este Programa reúne um conjunto de atividades que objetiva contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida, no âmbito individual e coletivo; a ampliação de 
experiências e conhecimentos e o desenvolvimento de valores, por meio da oferta de 
conteúdos físico-esportivos, socioculturais, turísticos e da natureza.  
 
As Diretrizes 7 e 9 do Quinquênio 2016-2020 confirmam a importância do Programa 
Lazer no desenvolvimento pessoal e social da clientela, ratificando o lazer como 
direito constitucional e componente da pauta básica de reivindicação dos 
trabalhadores. A programação de Lazer do Sesc prioriza as necessidades da clientela 
preferencial de menor renda, garantindo sua acessibilidade aos serviços e atividades 
de qualidade, através da política de preços subsidiados ou serviços gratuitos para 
atender ao público alvo. 
 
No Regional Bahia, o Programa Lazer é desenvolvido através da execução de ações 
nas três Atividades componentes:  
 
1) Desenvolvimento Físico Esportivo - por meio das modalidades Avaliação Físico-
Funcional, Eventos Esportivos, Exercícios-Físicos Sistemáticos e Formação Esportiva.  
 
O planejamento e execução das programações esportivas contemplam o equilíbrio 
entre uma ação perene, com foco na ação educativa, sustentada especialmente na 
oferta de cursos das modalidades de formação esportiva e exercícios físicos 
sistemáticos aliados à avaliação-físico funcional, e de ações pontuais convergentes, 
que agregam outros valores, como, por exemplo, o âmbito da Afirmação Institucional. 
 
2) Recreação - executando realizações de frequência a parque aquático, Jogos, 
brinquedos e brincadeiras, Jogos de Salão, Reuniões Dançantes, Festas/Festividades, 
Saraus Recreativos e Colônias de Férias.  
 
A programação recreativa do Regional visa possibilitar o divertimento e promover o 
entretenimento, oferecendo ações diversificadas que estimulam a livre adesão e a 
socialização. Neste objetivo, os pilares da ludicidade, educação não formal e informal 
e educação para e pelo Lazer, aliados aos temas corpo e movimento, manifestações 
populares, perspectiva ambiental e cognição, agregados aos eixos da inclusão, da 
cultura da paz, do foco na criança e adolescente e da natureza sistemática das ações 
são ferramentas e balizadores utilizados para construção das proposições. 
 
3) Turismo Social - através da realização de excursões e passeios na modalidade 
emissivo, assim como em receptivo, através de hospedagem. 
 
Utilizando o acesso a passeios, viagens e hospedagem como ferramentas estratégicas 
para a inclusão e educação, enfatizando a valorização patrimônio histórico, cultural, 
social e ambiental, a Atividade Turismo Social ocorre no Regional Bahia, tanto nas 
Unidades de Hospedagem Sesc Piatã e Sesc Itaparica, como também através das 
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excursões e passeios com pontos de partida previstos em seis municípios do estado, 
incrementando prioritariamente a rede Sesc de Hospedagem. 
 
As Unidades da Capital e do Interior dispõem de infraestrutura física e de recursos 
humanos capacitados para o desenvolvimento das Atividades pertinentes ao referido 
Programa. 
 
Em 2019, as metas do Programa Lazer variaram em relação ao ano de 2018 por conta 
da inauguração do Sesc Porto Seguro, a continuidade da obra do Sesc Piatã, prevista 
para ser finalizada no primeiro semestre do 2018 e o redimensionamento dos 
projetos de turismo social, com relação ao número de passeios e excursões. Além de 
adequações da produção resultantes do melhor conhecimento das orientações 
estabelecidas no Referencial Programático. 
 
Atividade - Desenvolvimento Físico-Esportivo 
 
Consiste em ações de aperfeiçoamento da aptidão física, aprendizado dos esportes e 
de práticas da cultura corporal, permeados por valores educativos. Objetiva estimular 
e possibilitar a adesão ao lazer físico-esportivo, inclusive o especializado. A Atividade 
será realizada nos Centros de atividades no interior do Estado e também nas 
Unidades da Capital: Sesc Aquidabã, Sesc Nazaré, Sesc Rua Chile e Sesc Piatã.  
 
Além das ações sistemáticas, a programação será intensificada com Eventos 
Esportivos, dentro e fora das Unidades, com destaque para o Circuito de Corridas 
como um estímulo à adesão da prática esportiva e estilo de vida da população, 
especialmente a clientela preferencial. 
Com uma programação diversificada, destinada à clientela de todas as faixas etárias, 
as modalidades de Desenvolvimento Físico-Esportivo utilizam métodos e técnicas de 
incentivo à prática consciente e permanente da atividade física e esportiva de forma 
espontânea e prazerosa. 
 
Faz parte do entendimento do Sesc que estas atividades contribuem para o bem-estar 
e a melhoria da qualidade de vida da clientela e, para alcançar esse objetivo, o 
Regional estará promovendo várias modalidades, dentre elas, avaliação físico 
funcional, eventos esportivos, exercícios físicos sistemáticos (coletivo e individual) e 
formação esportiva. 
 
Projetos por realização 
 
Realização: avaliação e reavaliação físico-funcional 
 
Avaliação físico funcional - serviço sistemático de atendimento, de adultos e idosos, 
em formato de consulta, composto por um conjunto de procedimentos para 
diagnosticar a aptidão física do indivíduo e o seu perfil corporal, tendo como objetivo 
final a orientação e prescrição adequada, segura e personalizada da prática físico-
esportiva, com agendamento individual. | Salvador (Aquidabã), Barreiras, Feira de 
Santana, Jequié, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista 
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Realização: competição 
 
Torneios, copas e festivais – eventos esportivos, competitivos e recreativos de 
modalidades variadas a serem realizados durante o exercício englobando a 
ocorrência de Torneios, Circuitos, Copas e Festivais. | Salvador (Aquidabã e Piatã), 
Barreiras, Feira de Santana, Jequié, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista 
 
Circuito Sesc de corridas - evento esportivo competitivo e recreativo das 
modalidades corrida rústica de 5 e 10 quilômetros e caminhada de 3 quilômetros, 
com programação paralela prevendo ações de saúde, recreação e cultura. | Salvador 
(Aquidabã e Camaçari), Barreiras, Feira de Santana, Itaparica, Jacobina, Jequié (Jequié 
e Ilhéus), Santo Antônio de Jesus, Paulo Afonso (Paulo Afonso e Juazeiro), Porto Seguro e 
Vitória da Conquista 
 
Jogos do Sesc - evento competitivo que contempla as modalidades de maior 
demanda na região (futsal, voleibol, futebol society, natação, baleado, xadrez e tênis 
de mesa), proposto exclusivamente aos trabalhadores do comércio de bens serviços e 
turismo adultos, ocorrendo durante o exercício, com final estadual. Trata-se do 
evento de competições esportivas variadas de maior abrangência no Regional. | 
Salvador (Aquidabã), Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Jacobina, Jequié, Porto 
Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista 
 
Jogos escolares do Sesc - evento esportivo e recreativo voltado aos alunos de escolas 
públicas e particulares dos Municípios, contemplando modalidades diversas, para 
crianças e adolescentes e valores lúdicos e éticos conforme previsto na política da 
Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo (DFE). | Feira de Santana e Santo Antônio 
de Jesus 
 
ParaCopa Sesc - jogos paraesportivos em caráter de festival, destinados às Pessoas 
com Deficiência (PcD) e ao público em geral. Possui caráter educativo colaborando 
com o processo de desenvolvimento de valores, com a interação social, a inclusão 
social e inclusão inversa. Agrega também atividades nas áreas sociais, educativas e 
culturais além de simpósios, cursos, palestras e oficinas. | Salvador (Aquidabã) 
 
Realização: esporte coletivo e individual, exercício físico coletivo e individual e luta 
 
Cursos físico-esportivos - cursos sistemáticos de Exercícios Físicos e Esportes 
oferecidos aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus 
dependentes, assim como ao público em geral. Neste projeto todos os cursos de 
Desenvolvimento Físico Esportivo (DFE) oferecidos estão agrupados. Pelo público 
atendido, pelo caráter sistematizado, pelo cunho educativo, e ainda, pela inclusão da 
Formação Esportiva no Plano de Comprometimento e Gratuidade (PCG), trata-se do 
projeto de maior importância às realizações Físico Esportivas no Regional. | Salvador 
(Aquidabã, Nazaré, Piatã e Rua Chile), Alagoinhas 
 



 

99 

 

Realização: multipráticas esportivas 
 
Aples: Atividades Práticas Lúdicas Esportivas - curso sistemático de iniciação 
esportiva prevendo a realização de atividades práticas lúdicas esportivas com 
metodologia, distribuição de faixas etárias e materiais padronizados nacionalmente, 
com foco em crianças de 04 a 14 anos. O projeto possui integração com as Atividades 
de Educação Básica sob o ponto de vista metodológico. | Salvador (Aquidabã), 
Barreiras, Feira de Santana, Jequié, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da 
Conquista 
 
Atividade - Recreação 
 
Consiste em ações destinadas ao entretenimento dos clientes, por meio de práticas 
lúdicas, com ênfase em conteúdos socioculturais, educativos e multidisciplinares. 
 
O Sesc Bahia oferece excelentes opções de entretenimento para o aproveitamento do 
tempo livre da clientela, oferecendo diversificada programação em suas Unidades 
fixas. 
 
Pela natureza e concepção das realizações não formais, esta Atividade concentra um 
grande número de pessoas sempre com o objetivo de proporcionar momentos de 
lazer e descontração, e o compromisso da elevação sociocultural da clientela e da 
comunidade. 
 
Projetos por realização 
 
Realização: colônia de férias 
 
Férias Sesc - projeto recreativo em formato de colônia de férias sem hospedagem 
voltado ao público infanto-juvenil, com programação diversificada contemplando 
ações esportivas, recreativas e educativas, objetivando socialização e divertimento no 
período de férias escolares. | Salvador (Aquidabã), Barreiras, Jequié, Porto Seguro e 
Vitória da Conquista 
 
Realização: festa/festividade 
 
Dia do Trabalho - evento comemorativo ao Dia do Trabalho, contemplando 
realizações multiprogramas com foco no entretenimento e lazer, com oferta de 
atividades esportivas recreativas, apresentações culturais, ações de educação em 
saúde entre outros. | Salvador (Piatã), Barreiras; Feira de Santana, Jequié, Paulo 
Afonso, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista 
 
Arraiá do Comércio - evento junino cuja realização ocorre fora do âmbito da 
Unidade Sesc com parceria/apoio do comércio local e outras Instituições. Ofertado ao 
público preferencial e comunidade em geral, possui foco recreativo, além de grande 
importância na preservação da tradição e cultura junina. | Feira de Santana e Santo 
Antônio de Jesus 
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Arraiá do Sesc - evento junino realizado dentro dos espaços Sesc, ofertado ao público 
preferencial, com foco recreativo, utilizando como tema a tradição e cultura 
nordestina. Elaborado de forma multiprogramas, contempla atividades recreativas, 
culturais e educativas que resgatam jogos juninos, quadrilhas, comidas típicas, entre 
outros. | Salvador (Aquidabã, Piatã), Barreiras, Feira de Santana, Itaparica, Jequié, 
Paulo Afonso e Vitória da Conquista 
 
Dia das crianças – evento comemorativo ao Dia das Crianças, ofertado ao cliente 
preferencial do Sesc, contemplando realizações multiprogramas com foco no 
entretenimento e lazer, privilegiando o público infantil nas ações esportivas 
recreativas, apresentações culturais, ações de educação em Saúde, entre outros. | 
Salvador (Aquidabã), Barreiras, Feira de Santana, Itaparica, Paulo Afonso, Porto 
Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista 
 
Dia do comerciário - evento comemorativo ao Dia dos Comerciários, contemplando 
realizações multiprogramas diversas com protagonismo do entretenimento e lazer, 
com oferta de atividades esportivas recreativas, apresentações culturais, ações de 
educação em Saúde, entre outros. | Salvador (Piatã), Barreiras, Feira de Santana, 
Jequié, Porto Seguro e Vitória da Conquista 
 
Confraternização natalina - evento recreativo em comemoração ao Natal, ofertado 
ao cliente Sesc, com programação de ações diversificadas e temáticas. | Salvador 
(Piatã) e Vitória da Conquista 
 
Réveillon - evento comemorativo à passagem do ano, contemplando realizações 
diversas com foco no entretenimento e lazer. | Salvador (Piatã e Rua Chile) e Itaparica 
 
Realização: frequência a parque aquático 
 
Programação recreativa sistemática - projeto de lazer de grande porte, que além 
de conter a produção do parque aquático e do salão de jogos, contempla outras 
realizações como jogos brinquedos e brincadeiras, recreação esportiva, sarau 
recreativo, entre outros. Concentra datas comemorativas variadas como Dia dos Pais, 
Dia dos Namorados, Dia do Circo, Dia da Consciência Negra, entre outras. | Salvador 
(Aquidabã e Piatã), Barreiras, Feira de Santana, Itaparica, Jequié, Paulo Afonso, Porto 
Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista 
 
Realização: jogos de salão 
 
Clube Sesc de xadrez e tênis de mesa - projeto de clube de interesse das 
modalidades xadrez e tênis de mesa, que promove encontros quinzenais ao cliente 
Sesc e público em geral para troca de experiências, aprendizagem, estudo das regras e 
jogadas, entre outros assuntos, dentro das temáticas propostas. | Barreiras 
 
Realização: Jogos, Brinquedos e Brincadeiras 
 
Sesc games - projeto com linguagem jovem e foco na inclusão digital, contemplando 
ações para vivências, trocas de conhecimento, grupos de interesse e discussão, 



 

101 

 

produção, disputas e torneios, utilizando os jogos tradicionais e eletrônicos. | 
Salvador (Aquidabã) e Feira de Santana 
 
Sesc mais lazer - projeto de ocorrência dominical com incremento de programações 
recreativas norteadas por seis eixos orientadores: lazer e patrimônio, lazer e meio 
ambiente, lazer - corpo e movimento, lazer e cognição (jogos, brinquedos e 
brincadeiras), lazer e manifestações da cultura popular e lazer e tecnologia. | Feira de 
Santana 
 
Realização: passeio recreativo  
 
CicloSesc - evento recreativo de passeio ciclístico com o foco no eixo norteador corpo 
e movimento ofertado ao cliente preferencial Sesc e comunidade em geral, 
contemplando ações multiprogramas de cunho educativo, recreativo e cultural a 
ocorrer no mês de setembro. | Santo Antônio de Jesus 
 
Programação recreativa sistemática: passeios recreativos - Passeios recreativos 
diários como parte da programação sistemática dos meios de hospedagem (384) ou 
eventualmente nos Centros de Atividades (2), para destinos como pontos de 
contemplação, locais históricos, paisagens naturais, pontos de atrativos e 
curiosidades, materiais e imateriais, conduzidos de modo lúdico e informativo pela 
equipe de monitores de Lazer explorando os eixos norteadores como patrimônio 
histórico, meio ambiente, cognição, e corpo e movimento, dentre outros. | 
Diariamente em Itaparica e nos meses de julho e novembro em Feira de Santana 
 
Realização: recreação esportiva 
 
Maratoninha Sesc - evento de corrida infantil, ofertado ao cliente Sesc e público em 
geral, com foco na recreação esportiva, preconizando a participação e promoção da 
saúde, além da importância da prática da atividade física ainda na infância. | 
Barreiras, Porto Seguro e Santo Antônio de Jesus 
 
Vamos ao Sesc - trata-se de um projeto que prevê a visitação de grupos, 
especialmente de escolares ou similares, pertinentes à clientela preferencial e público 
em geral, para vivência de atividades variadas com foco na educação para e pelo 
Lazer. As atividades desenvolvidas abrangem rodas de conversa e vivências de 
Educação em Ciências e Humanidades na modalidade Meio Ambiente, exibições de 
conteúdos audiovisuais, consultas em biblioteca, realização de jogos de salão, jogos 
brinquedos e brincadeiras e recreações esportivas. | Barreiras, Santo Antônio de Jesus 
e Vitória da Conquista 
 
Realização: Sarau Recreativo 
 
Pela característica de possibilitar a participação em reuniões de caráter pontual ou 
sistematizado, nas quais o público tem a oportunidade de apresentar talentos ou 
habilidades, de forma organizada pelo Sesc, esta realização tem sido utilizada como 
proposta componente de projetos diversos que vão desde a Programação Recreativa 
Sistemática de Unidades, passando por conteúdos de datas comemorativas como 
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Arraiá do Sesc, Dia das Crianças/Comerciários, passando pela programação paralela 
do Circuito Sesc de Corridas, e até como evento de apoio permitindo integração entre 
públicos de projetos de outros Programas, conforme quadro abaixo: 
 

UNIDADE PROJETO DESCRIÇÃO E CRONOGRAMA 
NÚMERO 

PREVISTO 

SANTO 
ANTÔNIO 
DE JESUS 

PROGRAMAÇÃO 
RECREATIVA 
SISTEMÁTICA 

Saraus lúdicos e leituras coletivas em áreas verdes da 
Unidade nos meses de Março, Maio, Julho, Setembro e 
Novembro. 

5 

BARREIRAS 
PROGRAMAÇÃO 

RECREATIVA 
SISTEMÁTICA 

Serão realizadas reuniões, em que o público terá a 
oportunidade de apresentar talentos ou habilidades, 
em algumas datas comemorativas: 
Março – Dia do Circo 
Abril – Bambolear no Sesc 
Maio - Dia das Mães 
Junho – Bambolear no Sesc 
Agosto – Dia dos Pais 
Novembro - Consciência Negra 
Dezembro – Aniversário Unidade 

7 

BARREIRAS 
CIRCUITO SESC 
DE CORRIDAS 

Espaço aberto a apresentações de talentos e 
habilidades da clientela com tema dança, como 
programação paralela à ocorrência da etapa do 
Circuito de Corridas. 

1 

PORTO 
SEGURO 

PROGRAMAÇÃO 
RECREATIVA 
SISTEMÁTICA 

Serão realizadas reuniões, em que o público terá a 
oportunidade de apresentar talentos ou habilidades, 
em algumas datas comemorativas: 
Março – Dia do Circo 
Maio - Dia das Mães 
Junho – Bambolear no Sesc 
Setembro – Aniversário Sesc 
Novembro – Consciência Negra 

4 

RUA CHILE 
SESC 

INTEGRAÇÃO 

Ações de apoio à ação do Trabalho com grupo de 
idosos da Unidade, contemplando a realização de 
saraus envolvendo a clientela do grupo, os 
Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo, assim como ao Público em Geral, nos meses 
de maio, junho, agosto, outubro e dezembro. 

5 

JEQUIÉ 
ARRAIÁ DO SESC 

- JEQUIÉ 
Abertura ao público presente no evento junino para 
citação de versos em formato de “repentes”. 

1 

BARREIRAS 
ARRAIÁ DO SESC 

- BARREIRAS 

Sarau recreativo (mediante realização de inscrição, 
para apresentação de grupos/ quadrilhas típicas das 
tradições juninas). 

1 

FEIRA DE 
SANTANA 

PROGRAMAÇÃO 
RECREATIVA 
SISTEMÁTICA 

Saraus lúdicos e leituras coletivas em áreas verdes da 
Unidade nos meses de Julho e Dezembro. 

2 

SANTO 
ANTÔNIO 
DE JESUS 

DIA DA 
CRIANÇA/ 

COMERCIÁRIO 

Sarau recreativo infantil como parte da programação 
da ação comemorativa ao Dia das Crianças, no mês de 
outubro. 

1 

FEIRA DE 
SANTANA 

SEMANA DO 
IDOSO 

Evento de apoio ao Trabalho Social com Grupo de 
Idosos com a ação recreativa de dois saraus no mês de 
outubro como veículos de entretenimento e integração 
com os diversos públicos que a Unidade recebe. 

2 
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Atividade - Turismo Social 
 
Esta Atividade é caracterizada por um conjunto de ações que promove estratégias 
inclusivas e educativas, priorizando o acesso da clientela de menor renda a passeios, 
viagens e hospedagens a lazer, com ênfase no conhecimento histórico, cultural, social 
e ambiental dos atrativos turísticos, conscientizando para a preservação e a 
valorização do patrimônio cultural e natural. 
 
Será desenvolvida através das modalidades Turismo Emissivo e Turismo Receptivo, 
conforme o Referencial Programático. 
 
Ao adjetivar o Turismo oferecido à sua clientela como social, a Entidade procurou 
distinguir a quem oferece o serviço, prioritariamente, daqueles que as empresas de 
turismo têm como público-alvo preferencial. 
Significa dizer, portanto, que a clientela preferencial da Atividade Turismo Social será 
constituída pelo segmento de menor renda da clientela legal. São estes que, pela 
impossibilidade financeira de recorrerem ao mercado, serão o objeto da atenção, 
conforme o item 2 das Diretrizes do Quinquênio 2016-2020. 
O atendimento a outros públicos será realizado, preferencialmente, fora da alta 
temporada, quando as Unidades forem suscetíveis de capacidade ociosa. 
As ações em Turismo Social primarão pelo equilíbrio da relação homem/meio 
ambiente, respeitando os aspectos culturais e sociais inerentes ao turismo, visto sob 
uma ótica educativa, conforme descrito no item 9 das Diretrizes do Quinquênio 2016-
2020. 
 
O Turismo Emissivo será dinamizado com a oferta de novos destinos na programação 
e possibilitando o atendimento da clientela de menor poder de renda.  
Na modalidade Turismo Receptivo, o Regional dispõe de duas Unidades de 
hospedagem, Sesc Piatã - na Capital, e na Ilha de Itaparica, o Grande Hotel Sesc 
Itaparica. Ambas com estrutura de lazer e infraestrutura para hospedagem aptas para 
atender a clientela com boa qualidade. 
Serão mantidos os procedimentos metodológicos em vigor para a operacionalização 
da Atividade, particularmente no relativo à hospedagem, que deve seguir os padrões 
de hotelaria no quesito atendimento de qualidade e desburocratização do processo de 
inscrição/reserva visando oportunizar o acesso de um maior número de pessoas à 
Atividade. 
 
Projetos por realização 
 
Realização: excursão 
 
Sesc Aquidabã: Belo Horizonte e cidades históricas, Caldas Novas e Pirenópolis, 
Florianópolis e Blumenau, Foz do Iguaçu, Gramado (Natal Luz), Gramado (Semana 
Santa), Pantanal (Carnaval), Piauí, Fortaleza e Jericoacoara, Rio de Janeiro e Paraty, 
São Paulo com Atibaia, Itaparica, Aracajú, Barra Grande, Chapada Diamantina, 
Fazenda Alto Alegre, Fazenda Amoras, Fazenda São Geraldo, Hotel Fazenda Vila Rial, 
Ilhéus, Maceió, Paulo Afonso e Porto Seguro. 
Sesc Barreiras: Salvador 
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Feira de Santana: Caldas Novas, Gramado (Natal Luz), Pantanal, Aracajú, Chapada 
Diamantina, Fazenda Amoras, Itaparica, Morro de São Paulo, Salvador e Sítio do 
Conde. 
Jequié: Salvador e Itaparica. 
Santo Antônio de Jesus: Salvador 
Vitória da Conquista: Itaparica 
 
Realização: passeio 
 
Aquidabã: Baía de Todos os Santos, Vila de Mutá, Visitação aos fortes de Salvador, 
festa da Boa Morte, Observação das Baleias em Praia do Forte, Subúrbio ferroviário, 
Praia do Forte e Castelo Garcia D’Ávila, reserva Sapiranga, Rolf Park. 
Barreiras: São Desidério 
Vitória da Conquista: Iguaí e Rio de Contas. 
 
Realização: hospedagem 
 
Hospedagem - serviços de hospedagem, 24 horas, destinados à clientela preferencial 
(trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo) em apartamentos privativos 
classificados em 04 categorias, com serviço de meia pensão (café da manhã e jantar), 
vigilância, com estruturas de lazer disponíveis e ações recreativas, artísticas e 
culturais. | Salvador (Piatã) e Grande Hotel Sesc Itaparica 
 



 

105 

 

METAS DE PRODUÇÃO 
 
PROGRAMA LAZER 
 
Desenvolvimento Físico-Esportivo 

Modalidade Realizações 
Clientes       

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total       

Avaliação Físico-Funcional Avaliação 814 481 222 1.517       
Avaliação Físico-Funcional Reavaliação 490 371 192 1.053       
 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Público Número 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Eventos Físico-Esportivos Apresentação Esportiva 112 160 18 290 820 6   
 

Modalidade Realizações Número Participantes 
          
          

Eventos Físico-Esportivos Aula Especial 30 3.530           
 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Frequência Plateia 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Eventos Físico-Esportivos Competição 8.079 6.489 9.889 24.457 176 44.000 67.494 

 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Público 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Eventos Físico-Esportivos Palestra 620 370 780 1.770 5 1.695   
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Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Eventos Físico-Esportivos Treino 5.687 4.577 7.048 17.312 102 15.420   
 
Desenvolvimento Físico-Esportivo 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Exercícios Físicos Sistemáticos Exercício Físico Coletivo 1.193 1.168 464 2.825 131 163.655   
 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Frequência 
    

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total     

Exercícios Físicos Sistemáticos Exercício Físico Individual 1.628 828 259 2.715 111.003     
 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Formação Esportiva Esporte Coletivo 66 440 251 757 32 52.214   
Formação Esportiva Esporte Individual 428 611 145 1.184 56 47.852   
Formação Esportiva Luta 58 200 68 326 15 24.436   
Formação Esportiva Multipráticas Esportivas 28 302 196 526 30 39.526   
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Recreação* 

Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Colônia de Férias 50 465 235 750 8 4.255 

 

Realizações Número Participantes 
        

        
Festa/ Festividade 211 170.845         
 

Realizações Público 
          

          
Frequência a Parque Aquático 476.523           
 

Realizações Participantes 
          

          
Jogos, Brinquedos e Brincadeiras 217.864           
Jogos de Salão 144.730           
 

Realizações Número Participantes 
        

        
Passeio Recreativo 389 7.786         
Recreação Esportiva 3.677 149.682         
Reunião Dançante 269 46.305         
Sarau Recreativo 29 1.717         
* A Estrutura Programática da Atividade não possui Modalidade. 
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Turismo Social               

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Turismo Emissivo Excursão 1.200 - - 1.200 40 5.400 

Turismo Emissivo Passeio 395 - - 395 13 395 

 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Diárias 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Turismo Receptivo Hospedagem 13.668 6.565 1.923 22.156 81.545   
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Programa Assistência 
 
O Programa Assistência através das ações socioeducativas e assistenciais tem como 
objetivo estimular a participação social e cooperação entre indivíduos, instituições e 
atores da sociedade, visando contribuir para inclusão social e para acesso aos direitos 
sociais. 
 
O referido Programa é composto por três Atividades: Desenvolvimento Comunitário, 
Trabalho Social com Grupos e Segurança Alimentar e Apoio Social. Todos são 
desenvolvidos no Regional Bahia. 
 
A tríade de Atividades socioeducativas e assistenciais estão alinhadas às Diretrizes 
para o Quinquênio 2016-2020, mais especificamente D.3. Protagonismo do Sesc na 
Ação Finalística, D.7. Desenvolvimento de Valores e Elevação da Qualidade de Vida. 
 
Para o exercício de 2019, o Programa Assistência ampliará atuação na Atividade 
Desenvolvimento Comunitário, com ações sistemáticas de fomento ao fortalecimento, 
propulsão às possibilidades e necessidades dos Núcleos Comunitários em 
consideração ao planejamento realizado em conjunto, entendendo que o Sesc  é um 
agente multiplicador, é um componente da Rede Colaborativa  e todos os atores 
sociais tem papeis fundamentais para auto gestão e desenvolvimento humano. 
 
Dessa forma, o Sesc por meio do Programa Assistência reafirma seu compromisso de 
responsabilidade social com os sujeitos, Instituições e Sociedade. 
 
Atividade - Desenvolvimento Comunitário 
 
Conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento de núcleos e redes comunitários 
e projetos sociais, através da articulação Intersetorial, promovendo a capacidade local 
para o desenvolvimento da comunidade, colocando seus integrantes como 
protagonistas. 
 
No comparativo da Produção de 2018  e 2019, houve um aumento significativo do 
número de núcleos comunitários, cursos, oficinas, ocasionado pelo remanejamento 
entre Atividades e Programas, devido a natureza das ações, os cursos de valorização 
social (Programa Educação), que acontecem nas instituições parceiras, ações 
extramuros, passarão a ser  registrados nesta Atividade. 
 
Projetos por realização 
 
Realização: cursos, oficinas, rodas de conversa e palestras 
 
Sesc Comunidade - conjunto de ações de caráter sistemático, que visam o 
fortalecimento da comunidade, promovendo a capacidade local, contribuindo para a 
inclusão sócio produtiva e acesso aos direitos sociais, tendo como espaço de atuação 
os núcleos comunitários. Consiste em 3 Eixos Norteadores: 1º eixo: Sócio educativo  e 
cultural - com as realizações de cursos de música, teatro, dança, cursos de matemática 
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e português para crianças e jovens. A finalização do Projeto terá como culminância 
um Sarau Cultural no formato de uma Mostra de Resultados; 2º Eixo: Gestão Social - 
oferta de cursos de capacitação para lideranças comunitárias; 3º Eixo - Construção de 
Redes de Relacionamento com Comunidades do Entorno das Unidades Sesc, através da 
oferta de serviços e atividades conforme necessidades identificadas. Os Eixos 
formarão uma tríade promovendo a atividade Desenvolvimento Comunitário de 
maneira holística. | Salvador (Centro de Formação Artesanal, Nazaré), Feira de 
Santana, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Porto Seguro e Paulo Afonso   
 
Atividade - Segurança Alimentar e Apoio Social 
 
Consiste em ações sistemáticas e eventuais de mobilização de recursos e 
competências que operam no combate à fome e ao desperdício e no apoio social para 
redução de vulnerabilidades.  
Para o PT 2019, houve aumento do número de distribuição de gêneros alimentícios 
em relação ao PT 2018, esse crescimento deve-se ao investimento  na implementação 
em 3 unidades do Mesa Brasil em Jequié, Barreiras e Santo Antônio de Jesus. 
 
Programa Mesa Brasil Sesc - programa de segurança alimentar e nutricional 
sustentável que redistribui alimentos excedentes próprios para o consumo ou sem 
valor comercial. Uma ponte que busca onde sobra e entrega onde falta, contribuindo 
para diminuir o abismo da desigualdade social no país. 
 
O Programa é também uma ação conjunta que integra o Sesc, empresas, instituições 
sociais e profissionais voluntários, no esforço de diminuição das carências 
alimentares e do desperdício de alimentos, com um papel proativo: "demonstra que é 
possível minimizar os efeitos da fome e da desnutrição através de programas sociais 
práticos, a custo reduzido e aplicação imediata". 
 
Entendendo que contribuir para a garantia da segurança alimentar e nutricional é 
muito mais que complementar refeições, o Mesa Brasil Sesc, com base nas 
observações realizadas e demandas apresentadas pelas Instituições parceiras, 
continuará com as ações nas áreas de Nutrição e Serviço Social, de caráter 
emancipatório, que fomentem o trabalho de promoção e fortalecimento institucional 
com vistas à autonomia e sustentabilidade da Rede Social. 
 
As ações educativas manterão o arcabouço conceitual da metodologia 
problematizadora, buscando avaliar e considerar o conhecimento prévio, 
intercambiando saber popular com o saber acadêmico, contribuindo para romper 
com a passividade e paradigmas na formação de sujeitos críticos, promoção humana e 
formação de agentes multiplicadores, capilarizando as ações, tendo como estratégia 
de atuação o fortalecimento das parcerias com IES - Instituições de Ensino Superior, 
sociedade civil e poder público, oficialização de convênios e ampliação da 
abrangência da captação de doadores na área rural. 
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Projetos por realização 
 
Realizações: cursos, palestras e oficinas 
 
Desenvolvimento de Capacidades - ações sistemáticas Mesa Brasil (MBS)- 
Nutrição - conjunto de ações educativas sistemáticas que visam a promoção à saúde, 
adoção de práticas alimentares saudáveis e sustentáveis e combate ao desperdício. 
Constituído de 3 Linhas Condutoras: 1º - Noções Básicas sobre Hortas – conhecimento 
sobre a prática de produção sustentável à segurança alimentar e desenvolvimento de 
competências e habilidades para implantação de horta orgânica. 2º - O Mesa Vai... a 
feiras, escolas e instituições - realização de  oficinas, palestras e minicursos, 
direcionados a doadores, gestores, funcionários e beneficiários das Instituições 
Sociais compartilhando saberes na promoção da saúde. 3º Linha Condutora - Ciclo 
Social de palestras - realização de ações que contribuam para o conhecimento sobre 
alimentação adequada e intervenção sobre os fatores determinantes da segurança 
alimentar e nutricional. | Feira de Santana, Salvador, Santo Antônio de Jesus e Vitória 
da Conquista 
 
Desenvolvimento de Capacidades - ações sistemáticas Mesa Brasil (MBS)- 
Serviço Social - conjunto de ações educativas sistemáticas, que visam a promoção 
humana e desenvolvimento Institucional. O Projeto terá 3 Linhas Condutoras. 1ª - 
Rede Recostura - realização de cursos sobre o reaproveitamento de resíduos têxteis e 
complementação de renda. 2ª - O Mesa Vai... a feiras, escolas e instituições - realização 
de  oficinas, palestras e minicursos, direcionados a doadores, gestores, funcionários e 
beneficiários das Instituições Sociais, compartilhando saberes na promoção da 
cidadania (realizado em espaços externos). 3ª - Linha Condutora - Ciclo Social de 
palestras - realização de ações que contribuam para o incremento do capital 
intelectual nos ambientes produtivos e qualificação técnica operacional das 
Instituições cadastradas fortalecendo a capacidade da ação em rede (realizado em 
espaços internos do Sesc). | Feira de Santana, Salvador, Santo Antônio de Jesus e 
Vitória da Conquista 
 
Realização: distribuição de gêneros alimentícios e produtos diversos 
 
MBS - Atuação sistemática de arrecadação e distribuição de doações – ação 
finalística que objetiva reduzir o desperdício de alimentos, bem como, contribuir para 
garantir o direito humano à alimentação adequada, promoção da cidadania e a 
melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma 
perspectiva de inclusão social. | Salvador, Vitória da Conquista, Jequié, Feira de 
Santana, Santo Antônio de Jesus e Barreiras 
 
Realização: encontro 
 
EADI - Encontro Anual de Doadores e Instituições Sociais – a realização deste 
projeto visa à prestação de contas do que foi doado, distribuído e das ações 
educativas realizadas pelo Programa Mesa Brasil no período de novembro de 2018 a 
outubro de 2019, além de proporcionar um momento de confraternização entre as 
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entidades receptoras e os parceiros doadores. | Vitória da Conquista, Feira de Santana, 
Salvador e Santo Antônio de Jesus 
 
Atividade - Trabalho Social com Grupos 
 
Consiste em ações de formação, desenvolvimento e intercâmbio de grupos de 
diferentes segmentos, destinadas a promover a participação social e o exercício da 
cidadania em defesa dos direitos sociais. 
Após reanálise dos números registrados e das variáveis, no PT 2018, referente a esta 
Atividade, houve uma readequação da produção para o PT 2019, conforme 
Referencial Programático, distribuindo de forma equilibrada as realizações. 
 
Projetos por realização 
 
Realização: ação de voluntariado, oficinas, palestras - Grupos de Idosos 
 
Semana dos avós - conjunto de ações desenvolvidas em espaço externo, através do 
desenvolvimento de atividades socioeducativas, educação em saúde, recreativas e 
culturais. Além de celebrar a data que homenageia os avós, ressalta as suas 
contribuições na sociedade moderna. | Salvador (Rua Chile) 
 
Trabalho Social com Grupos de Idosos - conjunto de ações que visam o 
desenvolvimento intelectual e o acesso a diversas formas de conhecimento, 
principalmente através de atividades socioeducativas facilitando a aproximação entre 
os envolvidos. | Santo Antônio de Jesus 
 
Realização: campanhas, reuniões e grupos sociais intergeracionais 
 
Grupo intergeracional - formação de grupo intergeracional e suas realizações, com o 
intuito de estimular a comunicação e convivência entre as gerações na perspectiva da 
desconstrução de preconceitos. | Salvador (Rua Chile) 

Realização: curso - grupo intergeracional: 
 
Curso de pintura em tela Intergeracional - desenvolvimento de habilidades através 
da capacitação de técnicas da pintura em tela, além do estímulo à comunicação e 
convivência intergeracional. O curso tem como culminância a exposição das obras 
produzidas. | Salvador (Rua Chile) 
 
Realização: curso - grupos de idosos 
 
Cursos para a 3ª idade - conjunto de ações sistemáticas e educativas, desenvolvidas 
através de cursos, contribuindo para o envelhecimento saudável.  Possibilidade de 
cursos: terapia do corpo, danças, coral, teatro, construção de instrumentos musicais, 
técnica vocal, canto popular, curso de postura e desenvolvimento em passarela. | 
Salvador (Rua Chile), Feira de Santana e Vitória da Conquista 
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Realização: encontro - grupos de idosos 
 
Encontro Nacional de Arte, Lazer e Cultura para a 3ª Idade - ENALC - reunir 
grupos de idosos de diferentes regionais numa perspectiva de integração social, 
descoberta de novas relações e fortalecimento de vínculos. Para tanto, serão 
comercializados pacotes contemplando uma programação diversificada e 
hospedagem na Unidade Sesc Piatã. | Salvador (Rua Chile) 
 
Projeto no mundo da fantasia - conjunto de ações que visam transformar a sucata 
em arte. E através da arte colaborar para a consciência ambiental, autoconhecimento, 
fortalecimento da autoestima, estímulo a criatividade, valorização pessoal, ajudando 
o indivíduo a expressar seus sentimentos de forma não verbal, ou seja, pela  
linguagem artística. Com a perspectiva de manter ativos os núcleos de vitalidade, 
comunicação e cooperação da pessoa idosa. | Salvador (Rua Chile) 
  
Encontros da maturidade - conjunto de ações que se constitui em realizar encontros 
entre grupos da 3ª Idade, com vistas a estimular integração e socialização entre os 
participantes, reflexões, senso crítico e troca de experiências no campo artístico, 
socioeducativo. | Salvador (Rua Chile), Feira de Santana e Vitória da Conquista 
 
Projeto celebrar- consiste em ações que celebram datas comemorativas, de 
significância e reconhecimento para os participantes do Grupo. Datas como o Dia das 
mães, dos pais, aniversário do Grupo, Natal e Dia Internacional da Mulher, 
constituem-se em oportunidade de convívio social, reflexão sobre sua origem e 
representação na sociedade atual. | Salvador (Rua Chile) e Vitória da Conquista 
 

Manifestações culturais- conjunto de ações que visam a identificação de talentos no 
Grupo e valorização da cultura nordestina, como forma de estímulo à inclusão e 
fortalecimento dos vínculos sociais. Para tanto, o projeto terá duas Linhas 
Condutoras. 1ª Linha- Festejos Juninos - com apresentações artísticas e musicais e 
tríduo a Santo Antônio. 2ª Linha- Festivais Artísticos Culturais - apresentações de artes 
Cênicas. | Salvador (Rua Chile) e Vitória da Conquista 
 
Realização: oficina - grupos de idosos 
 

Abordagens empreendedorismo e tecnologia - conjunto de ações que visam a 
conexão do idoso no mundo digital e do empreendedorismo, bem como a participação 
social na sua comunidade e família, como agente multiplicador. O projeto apresenta 2 
Eixos. O 1º Eixo – constitui-se em Capacitação do idoso em tecnologia e 
empreendedorismo. 2º Eixo- Noções básicas sobre metodologia e didática - para 
disseminação dos conhecimentos adquiridos. | Salvador (Rua Chile) 
 
Abordagens saúde e cidadania para 3ª idade - consiste em ações educativas, 
destinadas a promover a participação social do idoso na sua comunidade e família, 
como agente multiplicador, através do desenvolvimento e construção compartilhada 
de saberes nas áreas de promoção à saúde, promoção à cidadania e direitos sociais. 
Visa manter o idoso ativo e autônomo, também fora dos espaços do Sesc. O projeto 
terá 3 Linhas Condutoras. 1ª Linha - Consultando o Especialista – profissionais de 
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várias áreas abordam temas do cotidiano da pessoa Idosa. 2ª Linha - Sabores do Saber 
- em parceria com a nutrição Sesc que tem como proposta intercambiar informações 
sobre alimentação, resgate de hábitos alimentares saudáveis, oficinas, troca de 
receitas e reaproveitamento integral dos alimentos 3º Eixo – Noções de metodologia e 
didática - para disseminação dos conhecimentos adquiridos. | Salvador (Rua Chile), 
Feira de Santana e Vitória da Conquista 
 
Oficinas para 3ª idade – conjunto de atividades para as pessoas da terceira idade, 
que vão desde o cuidado com o corpo e com a mente, até experiências com a arte, a 
música e a dança. As atividades realizadas nas Oficinas são propostas por um 
facilitador, todo mês são propostas novas ideias de oficinas como: Oficina de 
expressão vocal em grupo, Oficinas para experimentação com diversas técnicas e 
linguagens do artesanato, oficina de diversos tipos de danças, oficina de memória, 
oficinas de fotografias, oficina de postura e passarela. | Vitória da Conquista 
 
Memória e história - o projeto prospecta a valorização da história dos idosos, por 
meio das práticas de oralidade e memória, vislumbrando assim reconhecimento das 
contribuições sociais e afetivas daquelas pessoas em sua comunidade. A Culminância 
do projeto será com o lançamento de livro físico ou virtual com depoimentos ou 
contos dessas Histórias e Memórias. | Porto Seguro 
 
Realização: oficina - grupo intergeracional 
 
Era uma vez atividades intergeracionais - conjunto de ações que visam o 

desenvolvimento intelectual e o acesso a diversas formas de conhecimento, 

principalmente através de atividades socioeducativas a grupos formados por 

diferentes gerações, facilitando a aproximação intergeracional. | Vitória da Conquista 

 
Realização: palestra - grupos de idosos 
 
Semana do idoso - proporcionar à clientela, socialização, inclusão social através de 
espaços abertos para discussão e reflexão sobre temática do envelhecimento, além de 
protagonismo através das apresentações culturais e das atividades de recreação. | 
Salvador (Rua Chile) e Feira de Santana 
 
Seminário longevidade e seus desafios - encontro entre idosos, profissionais e 
estudantes interessados na temática da Gerontologia. Durante o projeto acontecerão 
apresentações artísticas e culturais, além da realização de palestras, e mesas 
redondas abordando temas concernentes ao envelhecimento. | Salvador (Rua Chile) 
 
Realização: reunião - grupos de idosos 
 
Reuniões de grupos- consiste na realização de reuniões onde a participação e 
resolutividade das ações e decisões são de forma horizontal, compartilhando 
responsabilidades e promovendo o protagonismo do idoso no grupo. | Salvador (Rua 
Chile) e Feira de Santana 
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PROGRAMA ASSISTÊNCIA 
 

Desenvolvimento Comunitário*             

Realizações 
Clientes 

Número 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Núcleo Comunitário 1.247 1.847 9.278 12.372 92   

 

Realizações Número Participantes 
        

        

Campanha 5 490         

 

Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Curso 1.282 1.878 9.470 12.630 1.264 468.146 

 

Realizações 
Clientes 

Número Participantes 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Encontro 30 50 70 150 1 135 

 

Realizações Clientes Número Frequência 
      

      

Oficina 500 25 2.828       

 

Realizações Clientes Número Público 
      

      

Palestra 685 20 599       
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Realizações Número Participantes 
        

        

Reunião 53 985         

Roda de Conversa 17 525 
 

      
* A Estrutura Programática da Atividade não possui Modalidade. 

 
 

Segurança Alimentar e Apoio Social             

Modalidade Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Desenvolvimento de Capacidades Curso 71 74 410 555 34 5.121 
 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Participantes 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Desenvolvimento de Capacidades Encontro 10 15 596 621 12 565 
 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Desenvolvimento de Capacidades Oficina 46 49 95 190 8 684 
 

Modalidade Realizações Participantes 

Desenvolvimento de Capacidades Orientação 4.060 
 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Desenvolvimento de Capacidades Palestra 300 450 3.516 4.266 105 3.996 
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Modalidade Realizações 
Distribuição 

(Kg) 
Doadores 

Pessoas 
Cadastradas 

Redes Distribuição de Gêneros alimentícios 1.360.800 415 86.228 
 

Modalidade Realizações 
Distribuição 

(Unid.) 
Beneficiados 

Redes Distribuição de Produtos Diversos - Vestuário 8.291 6.151 
Redes Distribuição de Produtos Diversos - Produtos de Higiene Pessoal 1.482 7.008 
Redes Distribuição de Produtos Diversos - Produtos de Limpeza 342 708 
Redes Distribuição de Produtos Diversos - Outros 3.372 3.662 
 

Trabalho Social com Grupos 
            

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Grupo de Idosos Formação de Grupo 271 350 219 840 5   
 

Modalidade Realizações Número Participantes 

Grupo de Idosos Ação de Voluntariado 99 1.406 
Grupo de Idosos Campanha 17 3.570 
Grupo de Idosos Consulta Social 2.730 2.872 
 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Grupo de Idosos Curso 145 108 82 335 21 18.393 
 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Participantes 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Grupo de Idosos Encontro 994 859 660 2.513 26 2.763 
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Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Grupo de Idosos Oficina 527 1.301 877 2.705 181 14.624 

 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Público 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Grupo de Idosos Palestra 1.139 1.759 1.316 4.214 61 3.917 
 

Modalidade Realizações Número Participantes 
        
        

Grupo de Idosos Reunião 432 22.942         

Grupo de Idosos 
Visita Domiciliar, Inst. e 
Comunitária 

100 360         

 
            

Modalidade Realizações 
Clientes 

Número 
  

Titular Dependente 
Público 

em Geral 
Total   

Grupos Sociais Intergeracionais Formação de Grupo 34 42 34 110 31   
 

Modalidade Realizações Número Participantes 
        

        

Grupos Sociais Intergeracionais Campanha 3 240         

Grupos Sociais Intergeracionais Consulta Social 20 20         

 

Modalidade Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Grupos Sociais Intergeracionais Curso 31 36 13 80 8 7.313 
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Modalidade Realizações 
Clientes 

Número Frequência 
Titular Dependente 

Público 
em Geral 

Total 

Grupos Sociais Intergeracionais Oficina - 80 160 240 8 240 

 

Modalidade Realizações Número Participantes 
        

        

Grupos Sociais Intergeracionais Reunião 32 1.060         
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Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG) 
 
Em cumprimento ao Protocolo de Compromisso firmado em julho/2008 com os 
Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e da Fazenda, o Sesc Bahia reafirma 
o alcance social de sua missão na efetivação plena do Programa de Comprometimento 
e Gratuidade – PCG, em vigor, de acordo com o Decreto nº 6.632, de 5 de novembro de 
2008, do Governo Federal. 
 
Para o exercício 2019, o Sesc Bahia, em consonância com os objetivos institucionais, 
em cumprimento ao referido Decreto, e ainda, em atenção ao Referencial 
Programático,  esquematizou as metas priorizando a educação básica, continuada e 
ações educativas relacionadas com os demais Programas, nas quais serão 
concentradas a aplicação dos recursos do PCG que deverão favorecer os beneficiários 
do Sesc e estudantes da educação básica de baixa renda. 
 

  PREVISTO - R$ 

Receita Compulsória Bruta 132.585.004,00 

(-) Comissão para a RFB 2.651.699,72 

Subtotal 129.933.304,28 

(-) Contribuição à CNC/Fecomércio 3.897.999,39 

Receita Compulsória Líquida 126.035.304,89 

Valor Destinado ao PCG (33,33%) 42.007.567,12 

Recursos Aplicados em Educação e/ou Ações Educativas dos Demais 
Programas (Somatório do quadro A) 

42.007.567,12 

Recursos Aplicados na Gratuidade (Somatório do quadro B)* 21.003.783,56 

*Os recursos aplicados serão os custos correntes e de investimentos, diretos e indiretos. A Gratuidade representa 50% do total 
destinado ao PCG. 

     
 



 

121 

 

QUADRO A 
DEMONSTRATIVO DAS METAS PREVISTAS TOTAIS DO PCG NO EXERCÍCIO DE 

2019 
 

  Atividade Modalidade Realização 
Nº de 

Inscrições 
(Clientes) 

Frequência / 
Clientes / 
Público / 

Participantes 

Valores (R$) 

Previstos Previstos 

E
d

u
ca

çã
o

 

Educação 
Infantil 

- Pré-Escola 1.151 784.565 14.000.000,00 

Ensino 
Fundamental 

- 
Anos iniciais 2.515 2.038.825 14.500.000,00 
Anos finais 1.229 1.004.325 6.503.783,56 

EJA - 

Alfabetização 75 50.354 150.000,00 
Anos iniciais 
do Ensino 
Fundamental 

265 182.858 530.000,00 

Anos finais do 
Ensino 
Fundamental 

120 81.600 240.000,00 

Ensino médio 60 40.800 120.000,00 

Educação 
Complementar 

Acompanhament
o Pedagógico 

Curso 500 349.271 700.000,00 

Complementação 
Curricular 

Curso 295 23.288 62.000,00 

Aperfeiçoamento 
Especializado 

Curso 35 907 38.000,00 

Cursos de 
Valorização 
Social 

- Curso 4.690 139.559 234.500,00 

Total 20.197 - 37.078.283,56 

L
a

ze
r 

DFE 
Formação 
Esportiva 

Multipráticas 
esportivas 

526 4.613 296.216,44 

Total 526 - 296.216,44 

A
ss

is
tê

n
ci

a
 

Desenvolvimento 
Comunitário 

- Curso  12.630 468.146 4.633.067,12 

Total 12.630 468.146 4.633.067,12 
Total Geral 24.091 - 42.007.567,12 
Obs: Este Quadro representa a totalidade do PCG, inclusive a parte da gratuidade.
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QUADRO B 
DEMONSTRATIVO DAS METAS PREVISTAS COM GRATUIDADE NO EXERCÍCIO DE 2019 

 
  Atividade Modalidade Realização 

Nº de 
Inscrições 
(Clientes) 

Frequência / 
Clientes / 
Público / 

Participantes 

Valores (R$) 

Previsto Previsto 

E
d

u
ca

çã
o

 

Educação Infantil - Pré-Escola 1.151 784.565 14.000.000,00 

EJA - 

Alfabetização 75 50.354 150.000,00 

Anos iniciais do ensino fundamental 265 182.858 530.000,00 

Anos finais do ensino fundamental 120 81.600 240.000,00 

Ensino Médio 60 40.800 120.000,00 

Educação Complementar 

Acompanhamento Pedagógico Curso 500 349.271 700.000,00 

Complementação Curricular Curso 295 23.288 62.000,00 

Aperfeiçoamento Especializado Curso 35 907 38.000,00 

Curso de Valorização Social - Curso 4.690 139.559 234.500,00 

Total 7.191 - 16.074.500,00 

L
a

ze
r 

Desenvolvimento Físico-
Esportivo 

Formação Esportiva Multipráticas esportivas 526 4.613 296.216,44 

Total 526 - 296.216,44 

A
ss

is
tê

n
ci

a
 

Desenvolvimento 
Comunitário 

- Curso 12.630 468.146 4.633.067,12 

Total 12.630 468.146 4.633.067,12 

Total Geral 20.347 - 21.003.783,56 

Obs.: Este Quadro representa somente a gratuidade do PCG. 
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Finanças e Orçamento 
 
Conforme previsto no capítulo II, art. 5º do Código de Contabilidade e Orçamento – 
CODECO, “o orçamento-programa abrangerá o plano anual de administração e terá por 
finalidade assegurar os meios necessários para se atingir os objetivos e metas expressas 
no programa de trabalho”. 
 
Assim sendo, o Regional estará empenhado e direcionado para a realização de ações 
voltadas à redução de custos sem perda da qualidade, dentre os quais destacamos o 
planejamento nos processos licitatórios, proporcionando economicidade e maior 
controle dos processos administrativos. Registra-se também a implementação de 
novas metodologias para elaboração do orçamento-programa, acompanhamento, 
controle e avaliação da execução orçamentária e gerenciamento de custos, bem como 
dar continuidade das parcerias já existentes e de concretizar novas, agregando valor à 
produção deste Regional, de forma a ampliar e qualificar a atuação em todo o estado 
da Bahia, buscando com isso reduzir o custo operacional. 
 
O Orçamento-Programa da Administração Regional no Estado da Bahia, para o 
exercício de 2019, totaliza o valor de R$263.730.204,00 (duzentos e sessenta e três 
milhões, setecentos e trinta mil, duzentos e quatro reais), seguindo as normas da 
Resolução Sesc CN nº 1.245, de 17/02/2012 (CODECO), e a Resolução Sesc nº 
1.303/2015 (Referencial Programático), fazendo-se ainda cumprir os artigos 25 
(alíneas “d” e “f”) e 26 (alíneas “b” e “e”) do Regulamento da Entidade. 
 
Cabe ressaltar que, para atender ao Decreto nº 6.632, de 5 de novembro de 2008, 
serão aplicados 33,33%, ou seja, um terço da Receita de Contribuição Compulsória 
Líquida, que representa o valor de R$42.007.567,12 (quarenta e dois milhões, sete 
mil, quinhentos e sessenta e sete reais e doze centavos), em educação básica, 
continuada e em ações educativas relacionadas com os demais Programas, sendo que 
R$21.003.783,56 (vinte e um milhões, três mil, setecentos e oitenta e três reais e 
cinquenta e seis centavos) serão destinados à gratuidade. 
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FONTES DE FINANCIAMENTO 
 
Fontes de Receitas que financiarão o Orçamento-Programa do Sesc Bahia, para o 
exercício de 2019: 

 
COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS 

 

RECEITAS VALORES (R$) % 

CORRENTES     

CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC 132.585.004,00 50,27 

RECEITAS DE SERVIÇOS 43.893.200,00 16,64 

RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS 300.000,00 0,11 

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 
APLICAÇÕES 

11.800.000,00 4,47 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 300.000,00 0,11 

SUBTOTAL - RECEITAS CORRENTES 188.878.204,00 71,62 

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS   
 

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 74.852.000,00 28,38 

TOTAL GERAL 263.730.204,00 100,00 
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COMPOSIÇÃO DA DESPESA 
 

ESPECIFICAÇÕES 2019 %* %** 

DESPESAS CORRENTES 176.478.204,00 
 

66,92 

PESSOAL E ENCARGOS 106.756.900,00 60,49 
 

USO DE BENS E SERVIÇOS 65.738.450,00 37,25 
 

OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 84.855,00 0,05 
 

CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS 3.897.999,00 2,21 
 

DESPESAS DE CAPITAL 87.252.000,00 
 

33,08 

TOTAL GERAL 263.730.204,00 
 

100,00 

* Composição das Despesas Correntes ** Composição da Despesa Total  
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DESPESAS CORRENTES POR PROGRAMA 
 

PROGRAMAS 
DESPESAS 

CORRENTES 
DESPESAS DE 

CAPITAL 
TOTAL % 

EDUCAÇÃO 28.840.000 4.680.000 33.520.000 12,71% 

SAÚDE 48.561.650 4.539.000 53.100.650 20,13% 

CULTURA 11.929.650 2.750.000 14.679.650 5,57% 

LAZER 48.186.750 62.573.000 110.759.750 42,00% 

ASSISTÊNCIA 7.073.600 1.280.000 8.353.600 3,17% 

ADMINISTRAÇÃO 31.886.554 11.430.000 43.316.554 16,42% 

TOTAL 176.478.204 87.252.000 263.730.204 100,00% 
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DESPESAS DE CAPITAL 
 

ESPECIFICAÇÕES VALORES (R$) % 

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 3.432.000,00 3,93 

VEÍCULOS 400.000,00 0,46 

CONSTRUÇÕES EM CURSO 24.560.000,00 28,15 

EDIFICAÇÕES 47.420.000,00 54,35 

OUTROS INVESTIMENTOS 11.440.000,00 13,11 

TOTAL GERAL 87.252.000,00 100,00 
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COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS POR ELEMENTO 
 

ESPECIFICAÇÕES VALORES (R$) % % 

DESPESAS CORRENTES 176.478.204,00 100,00 66,92 

PESSOAL, ENC. SOCIAIS E BENEFÍCIOS 106.756.900,00 60,49   

REMUNERAÇÃO A PESSOAL 79.740.750,00     

ENCARGOS PATRONAIS 7.013.550,00     

BENEFÍCIOS A PESSOAL 18.978.200,00     

OUTRAS DESP. DE PESSOAL E ENCARGOS 1.024.400,00     

OUTRAS DESP. CORRENTES 65.738.450,00 37,25   

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 29.765.550,00     

SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 464.650,00     

SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA 35.508.250,00     

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 3.897.999,00 2,21   

OUTRAS DESPESS FINANCEIRAS 84.855,00 0,05   

DESPESAS DE CAPITAL 87.252.000,00 100,00 33,08 

EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 3.432.000,00 3,93   

VEÍCULOS 400.000,00 0,46   

CONSTRUÇÕES EM CURSO 24.560.000,00 28,15   

EDIFICAÇÕES 47.420.000,00 54,35   

OUTROS INVESTIMENTOS 11.440.000,00 13,11   

TOTAL GERAL 263.730.204,00   100,00 

 
As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, demonstradas no quadro acima, 
correspondem a 60,49% do total das Despesas Correntes, ou seja, R$106.756.900,00 
(cento e seis milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos reais). Para as 
Despesas com Uso de Bens e Serviços, tais como: Uso de Material de Consumo, 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, foram 
canalizados 37,25% do total das Despesas Correntes, que corresponde a 
R$65.738.450,00 (sessenta e cinco milhões, setecentos e trinta e oito mil, 
quatrocentos e cinquenta reais). Complementando as despesas correntes, 
registramos R$84.855,00 (oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais) e 
R$3.897.999,00 (três milhões, oitocentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e 
nove reais), respectivamente, nas contas Outras Despesas Financeiras e Contribuições 
Confederativas e Federativas, e assim totalizando em R$176.478.204,00 (cento e 
setenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e quatro reais). 
 
Conforme quadro, no orçamento inicial, foi estimado para o grupo Despesas de 
Capital o valor de R$87.252.000,00 (oitenta e sete milhões, duzentos e cinquenta e 
dois mil reais) onde serão canalizados 54,34% para o elemento de despesa 
Edificações, 28,15% para Construções em Curso, 3,93% para Equipamentos e 
Materiais Permanentes e 13,11% para o elemento de despesa Outros Investimentos 
(softwares corporativos).  
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Considerando os serviços de modernização de Unidades, em atenção às necessidades 
de cada uma delas, e também, o início da construção da Unidade no Município de 
Ilhéus, a reforma na Sede Administrativa, no Edifício Casa do Comércio, restauro do 
Casarão do Sesc Feira Centro e a construção do Módulo Escolar de Vitória da 
Conquista, além de outros serviços e equipamentos melhor especificos no tópico 
Investimentos deste documento.  
 

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS POR PROGRAMA E ATIVIDADE 
 
 
PROGRAMA EDUCAÇÃO 
 

ATIVIDADE VALOR R$ % 

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 12.319.600 36,75% 

EDUCAÇÃO INFANTIL 5.943.400 17,73% 

IMPLANTAÇÃO, AMP. E MODERNIZAÇÃO UNIDADES FÍSICAS 4.680.000 13,96% 

DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 4.016.650 11,98% 

INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS 3.281.900 9,79% 

CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL 1.248.250 3,72% 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 904.450 2,70% 

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 789.800 2,36% 

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 270.000 0,81% 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO 36.000 0,11% 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 15.400 0,05% 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES 14.550 0,04% 

TOTAL 33.520.000 100,00% 

 
 
PROGRAMA SAÚDE 
 

ATIVIDADE VALOR R$ % 

NUTRIÇÃO 30.822.050 58,04% 

SAÚDE BUCAL 8.712.500 16,41% 

IMPLANTAÇÃO, AMP. E MODERNIZAÇÃOUNIDADES FÍSICAS 4.539.000 8,55% 

INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS 4.125.700 7,77% 

DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 2.670.400 5,03% 

CUIDADO TERAPÊUTICO 1.296.700 2,44% 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 730.450 1,38% 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 112.850 0,21% 

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 55.000 0,10% 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO 36.000 0,07% 

TOTAL 53.100.650  100,00% 
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PROGRAMA CULTURA 
 

ATIVIDADE VALOR R$ % 

INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS 3.331.800 22,70% 

ARTES CÊNICAS 2.774.050 18,90% 

IMPLANTAÇÃO, AMP. E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS 2.750.000 18,73% 

BIBLIOTECA 1.996.800 13,60% 

DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 1.536.800 10,47% 

MÚSICA 1.347.750 9,18% 

LITERATURA 338.150 2,30% 

AUDIOVISUAL 319.500 2,18% 

ARTES VISUAIS 205.150 1,40% 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO 36.000 0,25% 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 23.650 0,16% 

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 20.000 0,14% 

TOTAL 14.679.650  100,00% 

 

 
PROGRAMA LAZER 
 

ATIVIDADE VALOR R$ % 

IMPLANTAÇÃO, AMP. E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS 62.573.000 56,49% 

INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS 24.529.400 22,15% 

DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 8.631.900 7,79% 

DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO 5.288.600 4,77% 

TURISMO SOCIAL 5.157.350 4,66% 

RECREAÇÃO 4.339.800 3,92% 

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 170.000 0,15% 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO 36.000 0,03% 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 33.700 0,03% 

TOTAL 110.759.750  100,00% 
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PROGRAMA ASSISTÊNCIA 
 

ATIVIDADE VALOR R$ % 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 2.471.550 29,59% 

SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL 1.739.350 20,82% 

IMPLANTAÇÃO, AMP. E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS 1.280.000 15,32% 

DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 1.271.600 15,22% 

INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS 810.250 9,70% 

TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS 727.950 8,71% 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO 36.000 0,43% 

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 10.000 0,12% 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 6.900 0,08% 

TOTAL 8.353.600  100,00% 

 
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO 
 
 

ATIVIDADE VALOR R$ % 

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS 2.420.700 5,59% 

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 65.000 0,15% 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 858.400 1,98% 

COOPERAÇÃO FINANCEIRA 3.897.999 9,00% 

COOPERAÇÃO TÉCNICA 3.270.800 7,55% 

DELIBERAÇÃO 435.450 1,01% 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO 36.100 0,08% 

DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 3.692.355 8,52% 

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES 2.085.900 4,82% 

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES 
FÍSICAS 

11.430.000 26,39% 

INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS 5.900.850 13,62% 

LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO 1.303.800 3,01% 

PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO 818.250 1,89% 

RELACIONAMENTO COM CLIENTE 1.939.350 4,48% 

SERVIÇOS FINANCEIROS 3.920.450 9,05% 

SERVIÇOS JURÍDICOS 1.241.150 2,87% 

TOTAL 43.316.554 100,00% 
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Desenvolvimento Profissional e 
Valorização dos Recursos Humanos 
 
Para o exercício 2019, o Sesc Bahia investirá em Capacitação de Pessoal, abaixo 
distribuída entre os Programas, para atender às necessidades de atualização de sua 
mão de obra e consequente melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à clientela 
preferencial (trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus 
dependentes). Destaca-se que a qualificação de funcionário é ferramenta para 
alavancar a motivação, aumentar a autoestima, desenvolver novas habilidades e 
aprimorar as competências já existentes. Serão destacadas as ações para funcionários 
do Programa Educação, e enfoque no desenvolvimento de lideranças. 
 
O Sesc Bahia, como parte da Rede de Formação e Pesquisa, desenvolverá as ações de 
capacitação previstas pela referida Rede, recebendo apoio financeiro no 
desenvolvimento de algumas capacitações, pelo Departamento Nacional e investindo, 
recursos próprios, em outras realizações.  
 
Para valorização dos Recursos Humanos, o regional Bahia possui Plano de Cargos e 
Salários implantado e sendo revisado ainda no exercício 2018. Para a melhoria da 
qualidade de vida do trabalhador, o Sesc contratou um Educador Físico e uma 
Nutricionista, além da equipe de Saúde e Segurança do Trabalho, com o objetivo de 
acompanhar a saúde dos funcionários, orientando e acompanhando os casos críticos. 
 
No exercício de 2019, além da manutenção e aperfeiçoamento das atividades 
supracitadas, o regional Bahia prevê, a título de ferramenta para troca de feed back, a 
introdução da Avaliação de Desempenho como ferramenta de acompanhamento e 
gestão. Atividades no campo da diversidade e inclusão também já foram iniciadas e 
devem ser aprimoradas no próximo ano. Quanto à pesquisa, a solidificação do Núcleo 
de Formação e Pesquisa possibilitará o implemento das atividades. 
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QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS POR PROGRAMA QUE SERÃO BENEFICIADOS 
COM A ATIVIDADE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

PROGRAMA QTD. DE FUNCIONÁRIOS 

EDUCAÇÃO 230 

SAÚDE 200 

CULTURA 60 

LAZER 180 

ASSISTÊNCIA 25 

ADMINISTRAÇÃO 240 

TOTAL 935 

 
 
Considerando  que a crise econômica do país persiste e as perspectivas de futuro 
ainda são incertas, assumindo uma postura mais conservadora para o exercício 2019, 
manteremos a lotação máxima do quadro de pessoal efetivo com 2.660 (dois mil 
seiscentos e sessenta) postos de trabalho, mesmo número adotado nos exercícios de 
2017 e 2018. 
 
 
 

QUANTIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO POR PROGRAMA 
 

PROGRAMA QTD. DE FUNCIONÁRIOS 

EDUCAÇÃO 355 

SAÚDE 880 

CULTURA 240 

LAZER 585 

ASSISTÊNCIA 55 

ADMINISTRAÇÃO 545 

TOTAL 2.660 
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Investimentos 
 
As obras que serão realizadas, tem por finalidade oferecer maior comodidade à 
clientela, realizando melhorias significativas para execução das diversas atividades, 
buscando disponibilizar infraestrutura que proporcione melhor qualidade dos 
serviços, atendendo aos conceitos de sustentabilidade, conforto ambiental e eficiência 
energética, conforme previsto nas orientações da Resolução Sesc nº 1345/2017. 
 
Além das adequações de espaços já existentes, está prevista a ampliação da atuação e 
de sua capacidade produtiva com as instalações de novos equipamentos operacionais 
para atendimento da sua clientela. Os referidos pleitos foram submetidos à aprovação 
de auxílio financeiro do Departamento Nacional, para sua execução, ou custeadas pelo 
próprio Departamento Regional. 
 
Os quadros a seguir apresentam as principais necessidades previstas para 2019.  
 
 

INVESTIMENTO POR UNIDADE 
- Edificações 
 

UNIDADE INVESTIMENTO (R$)  

SESC BARREIRAS                 1.000.000,00  

SESC CASA DO COMÉRCIO 10.300.000,00  

SESC FEIRA DE SANTANA              4.300.000,00  

SESC JEQUIÉ              1.900.000,00  

SESC LER PAULO AFONSO              2.750.000,00  

SESC SANTO ANTÔNIO JESUS              2.350.000,00  

SESC COMÉRCIO                350.000,00  

GRANDE HOTEL SESC ITAPARICA              2.250.000,00  

SESC PIATÃ              4.820.000,00  

TEATRO SESC-SENAC PELOURINHO              1.400.000,00  

SESC VITÓRIA DA CONQUISTA 1.500.000,00 

SESC FEIRA CENTRO  2.400.000,00 

SESC JACOBINA              3.800.000,00  

SESC ALAGOINHAS              8.300.000,00  

TOTAL 47.420.000,00 

Fonte: Assessoria de Engenharia e Projetos - ASEP 
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O Sesc Bahia por ter ampliado a oferta na Educação Básica, disponibilizando o acesso 
através da implantação do Ensino Fundamental, Anos finais, em todas as Unidades 
escolares, realizará construções, reformas e ampliações dos atuais módulos 
educacionais das Unidades de Feira de Santana, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antônio 
de Jesus, Barreiras e Vitória da Conquista. Nestas Unidades também está prevista a 
modernização ou ampliação das salas de inclusão digital, salas para o Projeto 
Habilidades de Estudos, salas de Coordenação, sanitários com acessibilidade de 
acordo com as normas vigentes, pátio coberto e biblioteca. 
 
Ainda no Programa Educação, será iniciada a construção de um moderno módulo 
educacional, no município de Vitória da Conquista, em terreno limítrofe, doado pela 
Prefeitura Municipal, onde abrigará todas as Atividades de Educação Básica 
oferecidas pela Unidade. Composto por 06 turmas de Educação Infantil, 09 turmas de 
Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais), 02 turmas de Educação 
Complementar (Habilidade de Estudos), além de Biblioteca, sala multiuso, 
brinquedoteca, lanchonete e espaços de recreação. Obra programada para 2018, que 
por questões de projetos foi prorrogada para o exercício 2019.  
 
O Sesc Vitória da Conquista  ainda passará por modernização de alguns espaços, como 
por exemplo, os consultórios odontológicos, as áreas anteriormente utilizadas pela 
escola, oportunizando a realização das atividades de Desenvolvimento Físico 
Esportivo, atualmente oferecidos em imóvel locado, viabilizando elevar o acesso dos 
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, na 
referida Unidade.  
 
A modernização de espaços também está prevista para a Unidade do Sesc Barreiras e 
além das adequações já citadas no módulo educacional, serão realizados ajustes das 
áreas descobertas existentes, possibilitando a ampliação da produção da Unidade. 
Serão realizadas intervenções na área do deck da piscina, devido à incidência elevada 
de insolejamento deixando o ambiente pouco aprazível. O projeto prevê a execução 
de estruturas leves fixas, associadas com intervenções no paisagismo dos espaços, 
promovendo uma maior área de sombreamento. O projeto contempla ainda, a 
reforma e ampliação da brinquedoteca e a utilização de parte do espaço ocioso no 
deck para ampliação da academia.  
 
Na Unidade de Paulo Afonso, está prevista a ampliação de alguns áreas existentes 
para a criação de uma sala de música e Central de Relacionamento com Clientes e a 
cobertura da quadra de esporte, além da criação de espaços para oferta dos serviços 
de Saúde Bucal. Tais intervenções abrangerão também, a urbanização externa do 
terreno. 
 
Em Salvador, está prevista a aquisição de imóvel para a realização das atividades do 
Banco de Alimentos do Programa Mesa Brasil Sesc, que atualmente funciona em 
imóvel alugado (valor registrado na Casa do Comércio). 
 
Outro investimento que continuará a ser realizado em 2019, é a reforma das áreas 
internas da Sede da Administração Regional do Sesc, no Edifício Casa do Comércio, 
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que será objeto de requalificação das localizadas nos 2º, 4º, 6º e 8º andares, 
melhorando as condições de trabalho, repercutindo na qualidade dos serviços 
realizados pelos funcionários, buscando mais interatividade entre os diversos setores, 
de modo a agilizar a realização de tarefas, eliminando pontos de conflito, aplicando 
conceito de união e, sobretudo, oferecendo espaços harmônicos e confortáveis.  
 
Consta também na programação de requalicação, outros dois espaços físicos, a 
reforma do Restaurante Sesc Comércio, unidade inaugurada em 1972, localizado em 
área de grande fluxo de atividade comercial, visando modernizar a cozinha, área de 
produção, pré-preparo e estoque, câmaras frigoríficas e almoxarifados, bem como a 
restruturação do salão do restaurante para a readequação da forma de distribuição e 
cobrança com a implantação do sistema por quilo. E a atualização dos espaços físicos 
da unidade Teatro Sesc-Senac Pelourinho, tais como: plateia, palco, camarins, foyer, 
espaços externos (adequação estrutural para acessibilidade com instalação de 
plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais), além da renovação 
de estrutura de iluminação e sonorização, e cobertura da Arena. 
 
No centro de Lazer e de Hospedagem, localizado em Salvador, o Sesc Piatã, instalado 
em frente à praia do Sesc, local privilegiado, e de fácil acesso, houve necessidade de 
reprogramar a reforma para o exercício de 2019, quando serão efetivadas reformas 
nas instalações, além da construção de módulo esportivo, ofertando outros cursos de 
Desenvolvimento Físico Esportivo e Artes Cênicas. Serão reformadas as quadras 
descobertas, as portarias, os quiosques da área de lazer e o palco. É também objeto da 
reforma, o Pavilhão Jessé Freire, um outro módulo onde funcionam o espaço de 
hospedagem, o bar balneário e o espaço de eventos. 
 
No município de Itaparica, o Grande Hotel Sesc passará por serviço de requalificação 
da fachada, ampliação e construção de novos espaços administrativos. Está 
programada também, a adequação de espaço para implantação de um consultório 
odontológico, com intuito de oferecer serviços de saúde bucal à clientela preferencial, 
residente daquele município e do entorno, com a qualidade dos serviços prestados 
pelo Sesc. 
 
No segundo maior município em população no Estado da Bahia, Feira de Santana, o 
Sesc dispõe de um centro de atividades e outra Unidade composta de Centro Cultural 
e Restaurante. No exercício 2019, está prevista iniciar a obra de restauro do casarão, 
imóvel doado ao Sesc pela Prefeitura Municipal. No local, será oferecido espaço para 
exposições de artes, bem como cursos e oficinas relacionadas às Atividades do 
Programa Cultura, valorizando o patrimônio da instituição e, consequentemente, o 
patrimônio cultural do município. 
 
Anteriormente previsto para serem finalizadas no exercício de 2018, e por motivo de 
rescisão contratual por parte da empresa contratada, as obras das unidades de 
Jacobina e Alagoinhas estão previstas para serem reiniciadas e concluídas em 2019. 
Serão entregues aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo desses 
municípios, Centros de Atividades de excelência, com possibilidades de atendimento a 
todos os Programas/Atividades, além daquelas já existentes (Educação infantil, 
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Ensino fundamental – anos iniciais e finais, Educação de Jovens e Adultos e Educação 
Complementar), pois as mesmas já foram entregues parcialmente.  
  
- Construções em curso 

UNIDADES INVESTIMENTO (R$)  

SESC ILHÉUS 24.560.000,00 

TOTAL 24.560.000,00 

Fonte: Assessoria de Engenharia e Projetos - ASEP 

 
No município de Ilhéus, polo da região da Costa do Cacau, em continuidade à política 
de expansão e interiorização do Regional, conforme consta no Plano Estratégico para 
o quinquênio 2016-2020, está programado o início da obra de um Centro de 
Atividades, em terreno adquirido em 2011, onde será disponibilizado o modelo 
padronizado de unidade para o desenvolvimento da programação de Educação, 
Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. 
 
- Veículos 

UNIDADES INVESTIMENTO (R$)  

DIVERSAS UNIDADES 400.000,00 

TOTAL 400.000,00 

 
- Equipamentos 
 

UNIDADES INVESTIMENTO (R$)  

DIVERSAS UNIDADES  580.000,00 

SESC PIATÃ E SESC ITAPARICA (GERADORES) 382.000,00 

DIVERSAS UNIDADES (DATACENTER) 2.500.000,00 

TOTAL                 3.432.000,00  

 
Registra-se neste documento, a previsão de investimento na aquisição de 
equipamentos diversos, visando a perfeita funcionalidade das unidades existentes e 
daquelas previstas para serem finalizadas, além dos geradores para as Unidades de 
Sesc Piatã e Sesc Itaparica e da substituição do datacenter atual, possibilitado a 
operacionalização de softwares comporativos de Gestão, Compras e ainda de 
integração entre estes e aqueles já em utilização (Sistema do Departamento 
Nacional).  
 
Adstrito à requalificação estrutural do Edifício Casa do Comércio e com o intuito 
também de aprimorar, adequar e modernizar a infraestrutura de tecnologia da 
informação, está prevista a aquisição de novo servidor e de sistemas corporativos de 
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compras e gerenciais, visando estruturar melhor as rotinas administrativas e os 
processos internos, conforme previsto no Plano Estratégico deste Regional. 
 
- Outros Investimentos 
 

UNIDADE INVESTIMENTO (R$)  

TODAS AS UNIDADES (AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS)                 1.400.000,00  

TODAS AS UNIDADES (GESTÃO EMPRESARIAL)                 8.500.000,00  

TODAS UNIDADES (PORTAL DE COMPRAS)                 1.540.000,00  

TOTAL               11.440.000,00  

 
Cabe registrar, que o Sesc Bahia, em conformidade com as orientações contidas na 
Carta 130 de 14/01/2010, tem promovido práticas de acessibilidade em seus 
projetos de construção, reforma ou ampliação de edifícios e urbanização de espaços 
comuns com a adoção de critérios e parâmetros técnicos em acordo com as Normas 
Brasileiras, visando proporcionar a utilização de maneira autônoma, independente e 
segura do ambiente, das edificações, mobiliários e elementos, à maior quantidade 
possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de 
mobilidade ou percepção. 
 
Os novos espaços aqui citados estão sendo planejados e projetados para o 
desenvolvimento adequado das Atividades que caracterizam os pilares de 
sustentação da Entidade, tendo a Educação como fundamento principal em qualquer 
situação e insere como premissa, para elaboração dos projetos, o conceito de 
construção sustentável, abarcando em seu escopo, elementos construtivos que 
promovam o aproveitamento das águas pluviais; a utilização de energia solar; o 
emprego de materiais recicláveis e de madeira certificada, oriunda de 
reflorestamento. 
 
Para concretizar os investimentos aqui elencados, será utilizada a reserva financeira 
oriunda dos superávits correntes de exercícios anteriores e possível auxílio financeiro 
do Departamento Nacional, conforme estabelecido na Resolução Sesc nº 1345/2017. 
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Sustentabilidade 
 
As ações de sustentabilidade tem como prioridade a busca constante pelo equilíbrio 
entre crescimento econômico, desenvolvimento social e preservação ambiental. Neste 
contexto, as Diretrizes e o Plano Estratégico do Sesc Bahia 2016-2020 estão alinhados 
a este triplé da Sustentabilidade. O Regional Bahia pretende intensificar as ações 
ambientais que induzam à mudança de pensamentos, paradigmas, posturas e 
procedimentos internos condizentes com a sustentabilidade ambiental, bem como 
reafirmar o compromisso socioambiental através de ações educativas no âmbito da 
Educação formal e não formal, aumentando e qualificando os projetos e ações 
sustentáveis de forma integrada nos diversos setores e Programas institucionais. 
 
O Sesc Bahia priorizará as ações integradas e padronizadas nos procedimentos 
internos que induzam à prática intersetorial e colaborativa da sustentabilidade nas 
diversas atividades desenvolvidas pelo Regional. Como desdobramentos, serão 
ampliadas e intensificadas as ações de economicidade e sustentabilidade conforme 
seguem abaixo alguns exemplos:  
 
 Compras, Contratos e Licitações sustentáveis. 

Inserção de critérios ambientais e sociais nas compras e contratações: utilização de 
produtos, matérias e equipamentos de baixo consumo e alto ciclo de vida; 
eliminação do uso de materiais químicos prejudiciais à saúde humana ou ao meio 
ambiente, como amianto entre outros; uso de mão-de-obra local a fim de 
potencializar o mercado e diminuir deslocamentos dos funcionários, reduzindo a 
poluição gerada por veículos de combustível fóssil; adequações dos descritivos de 
descartáveis e outros materiais substituindo, quando possível, por produtos 
duráveis, retornáveis e recicláveis; eliminação/redução da aquisição de materiais 
descartáveis plásticos; utilização de madeira de origem legal nas edificações e/ou 
proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento. 

 
 Projetos arquitetônicos sustentáveis. 

Incorporação de conceitos de sustentabilidade em todas as etapas de uma 
edificação, desde o seu projeto até o uso diário, passando pela construção calcada 
em métodos e materiais que não comprometam o meio ambiente: projetos de 
arquitetura flexíveis e adaptáveis com possibilidade de readequação para futuras 
mudanças de utilização e atendimento de novas necessidades, reduzindo as 
demolições; planejamento projetual para priorização de ventilação e iluminação 
natural, e utilização de cores brandas (pigmentos claros) para menor absorção do 
calor solar e maior eficiência dos aparelhos de climatização; projetos paisagísticos 
com uso e especificação de espécies nativas; previsão de requisitos sustentáveis de 
acessibilidade universal, tais quais, assertivas na utilização de rampas (circulações 
verticais) em detrimento de elevadores e/ou outros equipamentos mecânicos que 
demandem intensa manutenção. 
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 Soluções e construções sustentáveis. 
Utilização de alternativas e iniciativas para aproveitamento de recursos naturais e 
financeiros em prol da sustentabilidade: Reutilização de água de piscina; utilização 
de bloqueador de ar em rede de água da concessionária e torneiras com aeradores; 
implantação da utilização de poços artesianos; aproveitamento de água pluvial, em 
novos projetos, com reuso específico para descarga sanitária e lavagem de piso; 
instalação de utilização de energia “limpa” (Fotovoltaica e aquecimento de água). 
 

 Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
Alinhamento das ações ambientais referentes à gestão de resíduos com ampliação 
das ações que possibilitem um gerenciamento padronizado: Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) das unidades móveis do 
Odontosesc, Saúde mulher e serviços de saúde do regional; gestão integrada de 
resíduos de Construção Civil através de exigências editalícias para cumprimento à 
legislação vigente com o PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil); coleta seletiva de recicláveis (Resíduo Classe I e Resíduo Classe 
II); reutilização e/ou reuso de materiais entre setores na própria entidade. 

 
 Incentivo às boas práticas sustentáveis. 

Redução de custos, combate aos desperdícios e práticas que estimulem resultados 
coeficientes e colaborem com a qualidade ambiental: Adequação de 14 contratos 
de concessionária de energia elétrica para adequação de demandas; incentivo à 
instalação de bicicletários, como apoio à redução da poluição e diminuição do 
trânsito nas cidades com Unidades instaladas; sanitários e vestiários adaptados 
para o público com deficiência ou mobilidade reduzida, obedecendo a NBR9050 e 
aos cálculos de população exigidos pelas leis municipais e códigos de obra locais; 
incentivo ao consumo consciente. 
 

 Sensibilização Ambiental. 
Informações que estimulem a reflexão sobre as questões ambientais relevantes: 
campanhas socioambientais; inclusão da temática ambiental de forma integrada e 
transversal em todos os Programas do Regional; inclusão das realizações 
programáticas em todas as unidades através do Projeto Meio Ambiente Tire 
proveito com respeito do Programa Educação, Atividade Ciências e Humanidades; 
inclusão da temática ambiental no planejamento pedagógico das Escolas da Rede 
Sesc (Educação formal). 



 

141 

 

Considerações Finais  
 
Em atendimento ao art. 26, inciso b, do Regulamento Sesc, foi elaborado este 
documento, o Programa de Trabalho, sintetizando as propostas de ação, as metas, os 
recursos e as estratégias a serem adotadas na execução durante o exercício de 2019. 
 
Todos os projetos aqui citados têm a pretensão de contribuir para a construção de 
uma sociedade mais justa e para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do 
setor de comércio de bens, serviços e turismo, prioritariamente de baixa renda, 
através dos serviços subsidiados e de excelência, pois esta é a missão do Sesc Bahia. 
 
Nortearam a elaboração deste documento, as “Diretrizes Gerais de Ação do Sesc”, as  
“Diretrizes para o Quinquênio 2016/2020”, “Plano Estratégico Sesc Bahia” e o 
“Referencial Programático”, de forma que todos os participantes do processo de 
construção deste estivessem cientes da visão deste Regional, ser uma organização de 
referência em ação educativa, com excelência em todos os campos de atuação 
institucional no Estado da Bahia. 
 
Para o desenvolvimento deste trabalho, observa-se a determinação dos funcionários, 
a visão estratégica da gestão administrativa e a vontade de transformar, tudo isso se 
traduz em melhores condições para a execução do trabalho, eficiência e em melhor 
aproveitamento dos recursos existentes.  
 
No item Metas da Produção, presente neste documento, consta a previsão para 
emissão de 275.000 Cartões Sesc e todo o descritivo e quantitativo da Produção, 
números que confirmam o anseio de atender as demandas dos trabalhadores do 
comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e a sociedade. Para tanto, fez-
se necessário expandir os serviços na Capital e no Interior, intensificar a ocupação 
dos espaços evitando, em determinados horários, a ociosidade das instalações, e 
ainda utilizando-se das redes sociais, para ampliar o alcance dos serviços prestados. 
Registra-se ainda a determinação deste Regional em oportunizar a melhoria dos 
processos administrativos, de forma a possibilitar agilidade na tomada de decisões, 
(aquisição de programas gerenciais), incentivo às ações de capacitação dos 
funcionários, objetivando o gerenciamento eficaz dos recursos financeiros que serão 
canalizados para o atendimento à clientela preferencial.  
 
Conclui-se, então, que o sucesso de tudo isso dependerá da capacidade de por em 
prática todas as ações aqui apresentadas. Para isso acontecer, os gestores devem 
conduzir esse processo e assim mobilizar suas equipes em torno de objetivos comuns 
voltados para manter o Serviço Social do Comércio como uma organização de 
referência em ação educativa, com excelência em todos os campos da atuação 
institucional no Estado da Bahia. 
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