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GERENTE DE UNIDADE ALINE PINHEIRO RABELO RIBEIRO

COORDENADOR 

ADMINISTRATIVO
MARIZA SILVA AGUIAR ROCHA

GERENTE DE UNIDADE 

INTERINA
JANECELIA GOMES DAS NEVES

COORDENADOR 

ADMINISTRATIVO
LAYLA CAMILLA DE SOUZA NORONHA

GERENTE DE UNIDADE LUCY MARY PINTO DE AQUINO

COORDENADOR 

ADMINISTRATIVO
MAYARA PAULO FIGUEIREDO

COORDENADOR 

ADMINISTRATIVO
DEBORAH ALICE ARAUJO SILVA

CLT Sesc RioMar Kennedy
GERENTE DE UNIDADE 

INTERINA
RAVENA MAIA LAURINDO MOTA

Oferece serviço é exclusivo para os 

comerciários do Shopping

Avenida Sargento Hermínio Sampaio, nº 3100, Sala A01, Andar L3, 

Presidente Kennedy, CEP: 60.355-512, Fortaleza/CE 
(85) 3287-5008/ (85) 3287-4058

Segunda a sábado 11h às 15h (almoço) e 16h às 19h 

(jantar)

CLT Sesc RioMar Fortaleza
GERENTE DE UNIDADE 

INTERINA
RAVENA MAIA LAURINDO MOTA

Oferece serviço é exclusivo para os 

comerciários do Shopping

Rua Desembargador Lauro Nogueira, nº 1500, Sala A18, Andar L3, Papicu 

,CEP: 60.176-065, Fortaleza/CE
(85) 3234-2472/ (85) 3265-1149

Segunda a sábado: 08:30h às 10h (desjejum); 11h às 

15h (almoço) e 16h às 19h (jantar)

CLT Restaurante Sesc João Cordeiro GERENTE DE UNIDADE LUCY MARY PINTO DE AQUINO
Com distribuição de almoço na modalidade de 

self-service no peso
Rua João Cordeiro, nº 933, Aldeota, 60.110-301, Fortaleza/CE Segunda a sexta-feira: 11h às 14h

CLT Sesc Juazeiro do Norte GERENTE DE UNIDADE ELANE DE LAVOR BARBOSA

O espaço é reservado à cultura, educação, 

esportes, lazer e trabalho com grupos da 

terceira idade. O Sesc Juazeiro do Norte dispõe 

de parque aquático, centro esportivos, 

restaurante, salão de jogos, biblioteca, além do 

núcleo Sesc Saúde, que oferece serviços de 

avaliação física, massagem relaxante e entre 

outros serviços voltados a saúde do 

comerciário.

Rua da Matriz, nº 227, Centro, CEP: 63010-040, Juazeiro do Norte/CE (88) 3512-3355
Segunda a sexta-feira RCC: 07h as 18:30h; Demais 

atividades até às 22h

GERENTE DE UNIDADE HELIANE ARAGAO PEREIRA

COORDENADOR 

ADMINISTRATIVO
MARCIA ACIOLI LINS FILGUEIRA

(85) 3270-5400

Segunda a sexta-feira RCC: 08h às 20h; Demais 

atividades: 06h às 21h / Sábado RCC: 08h às 12h; 

Demais atividades: 07h às 12h

Sesc Centro Rua 24 de Maio, nº 692, Centro, CEP: 60.020-000, Fortaleza/CE
(85) 3455-2102 / (85) 3455-

2119

Segunda a sexta-feira: 07h às 20h / Sábado: 08h às 12h 

(Restaurante até as 13h no sábado)

 Sesc Fortaleza dispõe de teatro, ginásio de 

esportes, área de convivência, biblioteca, 

lanchonete e restaurante, academia e piscinas. 

Oferece ainda cursos de dança, ballet, canto, 

ginástica, judô, natação, hidroginástica, 

musculação e futsal. O Sesc Fortaleza 

desenvolve atividades educativas, além de 

realizar um excelente trabalho com grupo da 

terceira idade, o TSI – Trabalho Social com o 

Idoso. Na área de cultura, a unidade é 

responsável pelo fomento da arte e formação 

de plateia na região, com cursos e atuação em 

várias linguagens como dança, artes plásticas, 

teatro e música.

Atualmente, o programa Saúde é um dos 

pilares da unidade, com ações fortes nas 

atividades que envolvem assistência 

odontológica, nutrição e educação em saúde. 

São trabalhadas também ações ligadas ao 

desenvolvimento físico-esportivo, artístico-

cultural, assistência social e educação. Na infra-

estrutura, a unidade conta com central de 

atendimentos, biblioteca, clínica odontológica 

e restaurante, além das salas de relaxamento e 

cursos.

Sesc FortalezaCLT Rua Clarindo de Queiroz, nº 1740, Centro, CEP: 60.035-130, Fortaleza/CE 

CLT

Sesc Iparana – Hotel Ecológico, que teve sua 

estrutura ampliada e modernizada para 

oferecer aos  seus hóspedes e visitantes o 

máximo de conforto em meio à natureza.

Com isso, o Sesc Iparana se transformou em 

um verdadeiro paraíso ecológico com hotel, 

restaurante, piscinas, parque aquático, 

passeios, estrutura para eventos e 

programação de lazer para toda a família. 

Se é da sua natureza curtir a vida sem 

dispensar conforto e modernidade, então 

conheça nosso complexo de lazer e turismo

Sesc Iparana Hotel Ecológico Rua José de Alencar, nº 150, CEP: 61.627-210, Iparana, Caucaia/CE
(85) 3318-4900 / (85) 99184-

1750
Atendimento 24 horas por diaCLT

Sesc CratoCLT Rua André Cartaxo, nº 443, São Miguel, CEP: 63.100-555 , Crato/CE

A unidade proporciona eventos artístico-

culturais e programas de saúde, educação, 

lazer e assistência. Os comerciários dispõem de 

biblioteca, centro esportivo, lanchonete e 

atividades de turismo social. Na área 

educacional, são oferecidos educação infantil, 

ensino fundamental, educação de jovens e 

adultos, além de cursos de atualização de 

conhecimento e desenvolvimento artístico e 

desportivo.

(88) 3586-9150

Segunda a sexta-feira RCC: 8h às 19h; Demais 

atividades: 05h às 22h / Sábado: 8h às 12h - Clínica 

Odontológica / manutenção / Assistência



CLT Sesc Iguatu GERENTE DE UNIDADE RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA

Localizada na região da Chapada do Araripe, a 

sede foi inaugurada em 1972. A unidade 

proporciona eventos artístico-culturais e 

programas de saúde, educação, lazer e 

assistência. Os comerciários dispõem de 

biblioteca, centro esportivo, lanchonete e 

atividades de turismo social. Na área 

educacional, são oferecidos educação infantil, 

ensino fundamental, educação de jovens e 

adultos, além de cursos de atualização de 

conhecimento e desenvolvimento artístico e 

desportivo.

Rua Treze de Maio, nº 1130, Centro, CEP: 63500-144, Iguatu/CE
(88) 3581-1130 / (88) 3581-

1604

Segunda a sexta-feira: 06h às 21:30h; Sábado: 7h às 

11h

CLT Sesc Sobral GERENTE DE UNIDADE GERENCIA SESC SOBRAL

Oferece aos comerciários e seu beneficiários: 

teatro, central de atendimento, parque 

aquático,  ginásio poliesportivo, biblioteca, 

salas de aula para educação infantil, ensino 

fundamental e educação de jovens e adultos, 

cursinho preparatório para concurso e pré-

vestibular, curso de inglês para crianças e 

adultos, sala de vídeo e tv, sala de ginástica e 

lanchonete.

Rua Boulevard João Barbosa, nº 902, Centro, CEP: 62.010-190, Sobral/CE (88) 3611-0954 Segunda a sexta-feira: 06h às 22h

CLT Escola de Educar Sesc Unid. I DIRETORA ESCOLAR
FRANCISCA WLADIA DE MEDEIROS 

INOCENCIO

Além das atividades em sala de aula, as Escolas 

Educar Sesc oferecem a seus alunos outros 

serviços, principalmente na área de cultura, 

com visitas frequentes a teatro, cinema, galeria 

de arte, dentre outros.

Atividades desenvolvidas: Ensino Infantil; 

Ensino Fundamental; Tempo Integral; 

Educação de Jovens e Adultos; 

Idiomas;Formação Contínua de Educadores; 

Biblioteca; Auditório Adísia Sá; Quadra 

Poliesportiva

Avenida José Jatahy, nº 813, Farias Brito, CEP: 60.010-843, Fortaleza/CE (85) 3206-6250
Segunda a quinta-feira: 07:30h às 12h / 13:30h às 18h 

/ Sexta-feira: 07:30h às 12h / 13:30h às 17h 

CLT Escola de Educar Sesc Unid. II DIRETORA ESCOLAR
SOCORRO KATIUSSIA SOUSA DOS REIS 

BARROSO

Além das atividades em sala de aula, as Escolas 

Educar Sesc oferecem a seus alunos outros 

serviços, principalmente na área de cultura, 

com visitas frequentes a teatro, cinema, galeria 

de arte, dentre outros.

Avenida João Pessoa, nº 5920, Damas, CEP: 60.425-682, Fortaleza/CE (85) 3292-0100 Segunda a sexta-feira: 07h às 12h / 13h às 18h

CLT

Escola de Educ. Inf. e Ens. 

Fundamental Sesc Juazeiro do 

Norte

DIRETORA ESCOLAR MARA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA

Além das atividades em sala de aula, as Escolas 

Educar Sesc oferecem a seus alunos outros 

serviços, principalmente na área de cultura, 

com visitas frequentes a teatro, cinema, galeria 

de arte, dentre outros.

Atividades desenvolvidas: Ensino Infantil; 

Ensino Fundamental; PHE – Projeto 

Habilidades de Estudo; Sala de Ciências; 

Educação Complementar: Pré-vestibular, 

Idiomas e Formação Contínua de Educadores e 

Salto para o Futuro.

Rua José Marrocos, nº 2265, Salesianos, CEP: 63.050-245, Juazeiro do 

Norte/CE
(88) 3587-2466 / 3511-8217

Segunda a sexta-feira: 07:30h às 11:30h / 13:30h às 

17:30h

CLT
Escola de Educ. Inf. e Ens. 

Fundamental Sesc Crato
DIRETORA ESCOLAR MARCIANA CORREIA DE MENESES BARROS

Além das atividades em sala de aula, as Escolas 

Educar Sesc oferecem a seus alunos outros 

serviços, principalmente na área de cultura, 

com visitas frequentes a teatro, cinema, galeria 

de arte, dentre outros.

Rua André Cartaxo, nº 443, São Miguel, CEP: 63.100-172, Crato/CE (88) 3586-9168/ (88) 3586-9177 Segunda a sexta-feira: 07h às 18h / Sábado: 07h às 11h

CLT
Escola de Educ. Inf. e Ens. 

Fundamental Sesc Iguatu
DIRETORA ESCOLAR MARIA SOCORRO MARQUES CARLOS

Além das atividades em sala de aula, as Escolas 

Educar Sesc oferecem a seus alunos outros 

serviços, principalmente na área de cultura, 

com visitas frequentes a teatro, cinema, galeria 

de arte, dentre outros.

Rua 13 de Maio, nº 1130, Centro, CEP: 63.500-144, Iguatu/CE
(88) 3581-1130 / (88) 3581-

1604

Segunda a sexta-feira: RCC de 7h às 18h; Demais 

atividades: até às 22h 

CLT
Escola de Educ. Inf. e Ens. 

Fundamental Sesc Sobral
DIRETORA ESCOLAR INTERINA FRANCIRENE ROQUE PONTE

Além das atividades em sala de aula, as Escolas 

Educar Sesc oferecem a seus alunos outros 

serviços, principalmente na área de cultura, 

com visitas frequentes a teatro, cinema, galeria 

de arte, dentre outros.

Rua Dom Lourenço, nº 855, Campo dos Velhos, CEP: 62.030-190, 

Sobral/CE
(88) 3611-0827 Segunda a sexta-feira: 7h às 18h



CLT
Centro Educacional Sesc Ler 

Aracati
DIRETORA ESCOLAR SIMONIA MARIA ALEXANDRE DA COSTA

O Projeto Sesc LER visa alfabetizar jovens e 

adultos no Brasil por meio da criação de 

Centros educacionais de caráter 

interdisciplinar e educativo, que consiste na 

combinação de atividades de alfabetização 

com ações que o SESC já oferece nas áreas de: 

cultura, esporte, lazer e saúde. Tais centros se 

caracterizam por um trabalho de excelência 

didático pedagógica, integrando os objetivos 

curriculares com a realidade socioculturais de 

cada aluno e sua comunidade.

Inserido nesse trabalho também acontece o 

Projeto Habilidades de Estudo (PHE), que 

consiste em criar condições para que a criança 

desenvolva hábitos, atitudes de cidadania e 

habilidades para aprimorar a capacidade de 

ler, interpretar, para poder opinar, criticar, 

interagir e dizer o que precisa e sente.

BR 304, KM 44, S/N, Pedregal, CEP: 62.800-000, Aracati/CE (88) 3421-1274
Segunda a sexta-feira: 7h às 11h / 13h às 17h / 18h às 

22h

CLT
Centro Educacional Sesc Ler 

Crateús
DIRETORA ESCOLAR ELISANGELA VERAS ARAUJO DA SILVA

O Projeto Sesc LER visa alfabetizar jovens e 

adultos no Brasil por meio da criação de 

Centros educacionais de caráter 

interdisciplinar e educativo, que consiste na 

combinação de atividades de alfabetização 

com ações que o SESC já oferece nas áreas de: 

cultura, esporte, lazer e saúde. Tais centros se 

caracterizam por um trabalho de excelência 

didático pedagógica, integrando os objetivos 

curriculares com a realidade socioculturais de 

cada aluno e sua comunidade.

Inserido nesse trabalho também acontece o 

Projeto Habilidades de Estudo (PHE), que 

consiste em criar condições para que a criança 

desenvolva hábitos, atitudes de cidadania e 

habilidades para aprimorar a capacidade de 

ler, interpretar, para poder opinar, criticar, 

interagir e dizer o que precisa e sente.

Rua Padre Cícero, nº 290, Fátima I, CEP: 63.700-000, Crateús/CE
(88) 3691-8000 / (88) 9960-

10407 

Segunda a sexta-feira: 07:30h às 12h / 13h às 17h / 

18:40h às 22h

CLT
Centro Educacional Sesc Ler 

Ibiapina
DIRETORA ESCOLAR SELMA GOMES LINHARES

O Projeto Sesc LER visa alfabetizar jovens e 

adultos no Brasil por meio da criação de 

Centros educacionais de caráter 

interdisciplinar e educativo, que consiste na 

combinação de atividades de alfabetização 

com ações que o SESC já oferece nas áreas de: 

cultura, esporte, lazer e saúde. Tais centros se 

caracterizam por um trabalho de excelência 

didático pedagógica, integrando os objetivos 

curriculares com a realidade socioculturais de 

cada aluno e sua comunidade.

Inserido nesse trabalho também acontece o 

Projeto Habilidades de Estudo (PHE), que 

consiste em criar condições para que a criança 

desenvolva hábitos, atitudes de cidadania e 

habilidades para aprimorar a capacidade de 

ler, interpretar, para poder opinar, criticar, 

interagir e dizer o que precisa e sente.

Avenida Deputado Álvaro Soares, s/n, Centro, CEP: 62.360-000, 

Ibiapina/CE
(88) 3653-1990 Segunda a sexta-feira: 08h às 17h



CLT
Centro Educacional Sesc Ler São 

Gonçalo
DIRETORA ESCOLAR INTERINO FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA PEREIRA

O Projeto Sesc LER visa alfabetizar jovens e 

adultos no Brasil por meio da criação de 

Centros educacionais de caráter 

interdisciplinar e educativo, que consiste na 

combinação de atividades de alfabetização 

com ações que o SESC já oferece nas áreas de: 

cultura, esporte, lazer e saúde. Tais centros se 

caracterizam por um trabalho de excelência 

didático pedagógica, integrando os objetivos 

curriculares com a realidade socioculturais de 

cada aluno e sua comunidade.

Inserido nesse trabalho também acontece o 

Projeto Habilidades de Estudo (PHE), que 

consiste em criar condições para que a criança 

desenvolva hábitos, atitudes de cidadania e 

habilidades para aprimorar a capacidade de 

ler, interpretar, para poder opinar, criticar, 

interagir e dizer o que precisa e sente.

Rua Filomena Matrins, s/n, Conjunto São Gonçalo, CEP: 62.670-000, São 

Gonçalo do Amarante/CE
(85) 3315-4462 Segunda a sexta-feira: 07:30h as 21:30h

CLT
Centro Educacional Sesc Ler 

Quixeramobim
DIRETORA ESCOLAR LENI OLIVEIRA DA SILVA LIMA

O Projeto Sesc LER visa alfabetizar jovens e 

adultos no Brasil por meio da criação de 

Centros educacionais de caráter 

interdisciplinar e educativo, que consiste na 

combinação de atividades de alfabetização 

com ações que o SESC já oferece nas áreas de: 

cultura, esporte, lazer e saúde. Tais centros se 

caracterizam por um trabalho de excelência 

didático pedagógica, integrando os objetivos 

curriculares com a realidade socioculturais de 

cada aluno e sua comunidade.

Inserido nesse trabalho também acontece o 

Projeto Habilidades de Estudo (PHE), que 

consiste em criar condições para que a criança 

desenvolva hábitos, atitudes de cidadania e 

habilidades para aprimorar a capacidade de 

ler, interpretar, para poder opinar, criticar, 

interagir e dizer o que precisa e sente.

Rua 14 de Agosto s/n, Centro, CEP: 63.800-000, Quixeramobim/CE (88) 3441-1402 Segunda a sexta-feira: 07h às 21:20h

* Devido à pandemia de 

covid- 19 podem ocorrer 

alterações no horário de 

funcionamento da Unidade e 

solicitamos que entrem em 

contato pelo telefone da 

unidade

Unidades Móveis

BiblioSesc I

BiblioSesc II

OdontoSesc I

OdontoSesc II

OdontoSesc III

Saúde Empresa OdontoSesc I

Saúde Empresa OdontoSesc 

II

Sesc Saúde Mulher


