
 

AGENDA VIRADA 
CULTURAL 

31.12.20 A 06.01.21 
 

Em tempos de isolamento social, as atividades culturais são deslocadas para outro 
lugar. Este lugar é o “espaço virtual”. Esta agenda traz o que está sendo produzido e 
disponibilizado por artistas e grupos. Como uma “Virada Cultural” disponível o 
tempo todo. 
A Secretaria Municipal de Cultura, os Conselhos Municipais de Política Cultural, e do 
Patrimônio Cultural, o Comitê Municipal de Economia Criativa, o SEBRAE e o APL do 
Audiovisual, buscam incentivar o registro de atividades culturais na Plataforma 
Londrina Cultura para que tenhamos um respiro neste tempo. 
A programação listada e disponibilizada é o resultado da pesquisa em diversos canais 
online. Ela traz variedade e pluralidade de linguagens culturais. As atividades, 
voltadas para o público infantil, estão sinalizadas informando esta indicação. Todas 
as demais, sem sinalização, são destinadas ao público adulto, bem como as 
atividades presenciais. 

 
 
 
 

Canal da Vovó Fofuxa 
 

Eloiza Torres, professora, artista e contadora de histórias, 
traz a Vovó Fofuxa para narrar seus contos, além de 
receitas e brincadeiras de forma lúdica. As histórias vão das 
clássicas até as de Geografia. Nesta semana, confira o 
vídeo inédito: “Vovó Fofuxa conta a História de Juliana de 
Sérgio Guerra”. 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2615 
 

 
 
 
 
 
 

Clube Kids Cadeião - Clube de Leitura para crianças! 

 
Encontros para leitura de diferentes livros e textos literários, 
com bate-papo e mediação. Todas as quartas-feiras um 
novo livro é apresentado e lido em conjunto com as 
crianças, facilitando a interação e exposição de ideias. 
Vagas limitadas e participação gratuita. Inscrições 
antecipadas pelos fones: (43) 3572-7700 / (43) 3572-7719 
ou pelo e-mail andrea.boas@sescpr.com.br. 
 
Período: toda quarta-feira, de 06.01.21 a 27.01.21, às 14h30 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: Gratuito 
Classificação Etária: 06 a 12 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2860 

 
 
 
 
 

 
 

A Última Chuva do Prisioneiro 
 

Experimento Cênico, a partir do conto “A Última Chuva do 
Prisioneiro", do escritor moçambicano Mia Couto. Sinopse: 
um prisioneiro condenado à pena de morte faz seu último 
pedido: tomar um banho de chuva. Esse pedido remete-o ao 
seu passado e à relação com sua mãe que é relembrada 
através de uma narrativa. Estas lembranças deflagram o 
confronto e as contradições entre um universo mítico e 
arcaico e o mundo contemporâneo, entre uma terra distante 
e outra bem próxima de nós. 
 

Período: de 30.12.20 até 29.01.21 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2887 
 

 

 
Londrina Sonora Exposição inédita multissensorial 

online - Passeio auditivo através de imagens de 
Londrina nos anos 30 

 
O projeto Londrina Sonora traz para o público uma 
exposição online e multissensorial, com a proposta de que 
o espectador faça um passeio auditivo através de  
fotografias tiradas em Londrina nos anos 30. Relembre 
quais eram os sons que permeavam a escuta dos nossos 
povos originários e das pessoas que aqui chegavam. 
 

Período: até 31.05.21 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2825 
 

 
 

Ritalino no Youtube 
 

Durante a quarentena, o Palhaço Ritalino tem produzido 
conteúdo cômico em seu canal no Youtube. Nesta semana, 
o público poderá conferir os vídeos inéditos: “Previsões para 
2021 por signo! (Áries, Touro, Gêmeos e Câncer )”, “GPS 
do Ritalino! Novidade incrível” e “Quarentena Talk Show - 
Especial de Natal”. 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2511 
 

 
 

 

ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

ATIVIDADES ONLINE 
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Conhecer o Museu por Dentro - Série Acervos 
 
O Museu Histórico de Londrina disponibiliza virtualmente 
informações e imagens de seu acervo. Neste período, você 
pode conferir as seguintes séries pelo link abaixo: 
 
 

https://cutt.ly/wf3f7Uv 
 
 
 

VÍdeos em homenagem aos 50 anos do Museu 
Histórico de Londrina  

 

Vídeos tematizados, com depoimentos e homenagens, para 
comemorar meio século do Museu Histórico de Londrina 
Padre Carlos Weiss. 
 

Cartão Postal, com Imagens do Acervo da BIOPAR 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2794/ 
 

Cartão Postal, com imagens de um Teodolito 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2795/ 

 
Projeto Londrina Prateada 

Digitalização de negativos doados pela CODEL, 
com recursos do PROMIC 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2796/ 
 

Cartão Postal, com imagens de peças utilizadas na 
produção de fotografias analógicas 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2797/ 
 

Homenagem ASAM (Associação dos Amigos do Museu 
Histórico de Londrina) 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2798/ 
 

Autoridades felicitam o Museu Histórico de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2799/ 
 

Depoimento da Profª Drª Viviane Bagio Furtoso 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2800/ 
 

Vídeo em homenagem aos diretores e diretoras que 
passaram pelo Museu Histórico de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2801/ 
 

Depoimento do escritor e jornalista Nilson Monteiro 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2802/ 
 

Depoimento do Prof. Rogério Ivano 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2803/ 
 

Homenagem ao Museu Histórico, feita pela poeta 
Flávia Quintanilha 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2804/ 
 

Felicitações do Prof. Dr. Décio Sabbatini aos 50 anos 
do Museu 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2805/ 
 

Vídeo de Homenagem da Orquestra de Câmara 
Solistas de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2806/ 
 

Depoimento da primeira funcionária do Museu 
Histórico de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2807/ 
 

Depoimento de Neuza Urquiza, que acompanhou a 
fundação do Museu Histórico 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2808/ 
 

Vídeo com o início do Museu Histórico nos porões do 
Colégio Hugo Simas 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2809/ 
 

Homenagem ao Prof. Jorge Cernev, um dos 
fundadores do Museu Histórico 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2810/ 
 

Homenagem aos funcionários que fizeram parte dos 50 
anos do Museu Histórico 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2811/ 
 

Cartão Postal, com objetos pertencentes à Coleção 
Família Matsubara 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2826 
 

Eventos que acontecem anualmente no Museu 
Histórico 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2852 
 

Projeto Londrina Prateada - Digitalização de negativos 
doados pela CODEL com recursos do PROMIC - 

Construção da Avenida Leste Oeste 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2849 

 
Exposições Temporárias – Parte II 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2847/ 
 

Vídeo sobre as ações educativas que são realizadas no 
Museu Histórico 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2842/ 
 

Canal do Youtube com vídeos referentes ao que 
acontece no Museu histórico 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2837/ 
 

Vídeo em homenagem aos estagiários que já passaram 
pelo Museu Histórico 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2886 
 
 
 

TOUR PELOS MUSEUS 
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Inscrições para empréstimo de equipamentos de 
audiovisual do NPD Londrina 

 
Estão abertas as inscrições para solicitações de empréstimo 
e utilização de equipamentos de captação de imagem, som 
e edição do Núcleo de Produção Digital de Londrina (NPD 
Londrina). O Regulamento e a descrição dos equipamentos 
estão disponíveis no Portal da Prefeitura de Londrina e 
Plataforma Londrina Cultura. 
 
Período: até 31.12.2021 
Inscrições: sesiculturalondrina@sistemafiep.org.br 
Preço: Gratuito 
Classificação: 18 anos 

 
Informações: 

http://www.londrina.pr.gov.br/nucleo-producao-digital-
londrina-sec-cultura 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2318 
 
 

 
Saber Museu 

 

O programa “Saber Museu” oferece seis cursos gratuitos na 
modalidade EAD. Alguns já estão com inscrições abertas, 
outros ainda vão abrir. 
 
 

https://sabermuseu.museus.gov.br/ 
 

 
 

Concepção de projetos audiovisuais e fontes de 
financiamento 

 
O curso destina-se aos agentes regulados que gerenciam 
projetos audiovisuais com financiamento de recursos. 
CONTEUDISTA: Ancine 
CERTIFICADOR: Enap 
CARGA HORÁRIA: 20h 
 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/248 
 

 

 

“Na Plataforma Londrina Cultura e pelo app “Londrina Cultura” 
(Android) você também pode acessar diversos conteúdos 
referentes à produção cultural local, como: curtas-metragens, 
canais de grupos culturais e de artistas, álbuns musicais, 
páginas sobre espaços culturais, entre outros. Clique aqui ou 
acesse o QR Code abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 
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