
 

AGENDA VIRADA 
CULTURAL 

04.02 A 10.02 
 

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 e traz uma 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. 

 
ClubeKids: Curso de leitura para crianças 

 
Neste mês, o SESC Cadeião promove o curso de leitura 
para crianças. Em todos os encontros um novo livro será lido 
com as crianças, com mediação, bate-papo e atividades 
diversas. Vagas limitadas. 
 
Período: toda sexta-feira, a partir de 05.02, às 10h 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: R$28,00 para trabalhadores do comércio e dependentes 
 R$43,00 público geral. 
Classificação Etária: De 06 à 12 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2878 

 
 

 
Sextou na Biblio: Tarde na Biblioteca 

 
Todas  as  sextas-feiras  serão  tardes  de  diversão  e  
cultura  para  crianças  na  Biblioteca  do  Sesc  Cadeião. 
Faça  sua  inscrição  e  participe  de  leituras,  oficinas, 
cinemas, brincadeiras e muito mais. Vagas limitadas e 
participação gratuita. Inscrições antecipadas pelos fones: 
(43) 3572-7700 / (43) 3572-7701 / (43) 3572-7719. 
 
Período: toda sexta-feira, até 26.02, às 14h30 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: Gratuito 
Classificação Etária: A partir de 6 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2905 

 

 

Ler&Brincar: Contação de história 
e oficina para crianças 

 
Contação de história e oficina para crianças. Vagas 
limitadas e participação gratuita. Inscrições antecipadas 
pelos  fones:  (43)  3572-7700  /  (43)  3572-7701  /               
(43)  3572-7719. 
 

Nesta semana: “O elefante caiu” - criação de um elefante 

segurando balões com as digitais. 
 
Período: todo sábado, até 27.02, às 15h 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: Gratuito 
Classificação Etária: A partir de 5 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2900 

 
 
 
 
 
 

 
Clube de Leitura Cadeião: Com amor, Caio F. 

 
Em fevereiro, mês de aniversário do autor Caio Fernando 
Abreu, vamos ler e debater alguns de seus contos mais 
conhecidos: “Aqueles dois”, “Os dragões não conhecem o 
paraíso”, “Retratos” e “Sim, ele dever ter um ascendente em 
peixes”. Caio Fernando Abreu coloca em seus textos uma 
visão dramática do mundo moderno, cada vez mais 
fragmentado. Vagas limitadas. 
 
Período: toda quinta-feira, de 04.02 a 25.03, às 10h 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: Gratuito 
Classificação Etária: A partir de 16 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2899 

 
 

 
Oficinas na Biblioteca: Caixinhas Decorativas 

 

Oficina de caixinhas decorativas: aprenda a fazer caixinhas que 

podem ser utilizadas para guardar lembranças ou presentes. 

Vagas limitadas, com inscrições antecipadas pelos fones: 
(43) 3572-7700 / (43) 3572-7701 / (43) 3572-7719. 
 
Data: dia 04.02, às 16h 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: Gratuito 
Classificação Etária: A partir de 10 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2902 

 
 

 

 

 

 

ATIVIDADES PRESENCIAIS 
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Minicurso de Histórias em Quadrinhos 
 
Em fevereiro, as orientadoras Carolina Panchoni e Andrea 
Villas Boas se unem neste curso de HQ que abordará o 
processo de produção de um quadrinho, algumas 
concepções e referências, além de técnicas de desenho 
(personagem, movimentos, cenários etc.), roteiro e 
narrativa, uso de onomatopeias e balões de fala, 
acabamento e colorização. Vagas limitadas. 
 
Período: toda sábado, de 06.02 a 27.03, às 9h30 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: R$55,00 para trabalhadores do comércio e dependentes 
 R$86,00 público geral. 
Classificação Etária: A partir de 11 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2901 

 
 
 

CineClube Literário Cadeião: Japão Animado 

 
Em fevereiro, nossos encontros irão tratar de alguns dos 
animes mais populares do Japão. Nesta semana a obra 

apresentada será: Akira (Katsuhiro Otomo): considerado um 
clássico, sua excelente qualidade gráfica foi toda feita à 
mão. Vagas limitadas e participação gratuita. Inscrições 
antecipadas pelos fones: (43) 3572-7700 / (43) 3572-7719. 
 
Período: toda terça-feira, até 23.02, às 19h 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: Gratuito 
Classificação Etária: 16 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2898/ 

 
 
 

Laboratório de Literatura – A Arte da Crônica 

 
Estão abertas as inscrições para o “Laboratório de Literatura 
– A Arte da Crônica”. Este curso é ministrado por Samantha 
Abreu e une teoria e prática, abrangendo grandes 
momentos da crônica em nossa literatura, analisando 
nossos maiores expoentes e, também, algumas técnicas de 
escrita criativa. Informações pelos fones: (43) 3572-7700 / 
(43) 3572-7707. 
 
Período do curso: toda quarta-feira, de 03.03 a 26.05, às 19h30 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: R$28,00 para trabalhadores do comércio e dependentes 
R$43,00 para público geral 
Classificação Etária: a partir de 15 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2906/ 

 

 

 

 
 

 
 
Retrospectiva – 9ª MOSTRA DE MÚSICA DE CÂMARA 

 
Retrospectiva com os melhores momentos da 9ª Mostra de 
Música de Câmara, que aconteceu em dezembro de 2020. 
Os concertos são exibidos no Facebook da Orquestra de 
Câmara Solistas de Londrina. Confira o vídeo inédito: 
 

Recital do Quaternaglia Guitar Quartet - com obras da 
renascença inglesa até Gismonti. 
 

Data: 04.02, às 19h 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2909/ 

 
 

 
Banda Nova Funcart 2020-2021 

 
Os encontros do Projeto Banda Nova Funcart estão 
acontecendo no formato online, com podcast e shows das 

“novas bandas” de Londrina e Região. 
 
Próxima apresentação (06.02): “Equilíbrio Sonoro” 
 

Período: todo sábado, até 06.02, às 20h 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2850 

 
 
 

Projeto Musicando na Escola  
 

O projeto Musicando na Escola que leva a educação 
musical para estudantes de escolas públicas municipais, em 
período de contra turno escolar, apresenta a “Canção 
Lenta”, de Wolfgang Amadeus Beethoven. 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2913 
 

 

 
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 por meio 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 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2825 
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Exposição Fotográfica 'Coração e Memória do 

Cine Vila Rica' digitalizada – Visita guiada virtual 
 

Visita guiada virtual à Exposição Fotográfica 'Coração e 
Memória do Cine Vila Rica'. São três vídeos que compõem 
a visita guiada virtual e encontram-se disponíveis no canal 
do Youtube (link abaixo). 
 

Período: até 31.12 
 

https://www.youtube.com/channel/UCE1mlu76THnB9hTfQ
Pu9j_Q 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2894/ 

 
 
 

Lambreta e Mereceu: isolados 

 
Os palhaços da Vila Cultural Triolé, Lambreta e Mereceu, 
não se encontram desde que foi imposto o isolamento social 
diante de uma crise sanitária mundial. Tentando entender 
esse momento ímpar, a história se desenvolve com 
trapalhadas, bagunças e o cuidado um com o outro, mesmo 
à distância. 
 

Período: até 31.12 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2888 

 
 

 
Com quantas refutações se faz um papagaio 

conservador?- Um conto juvenil londrinense 

 
O autor Uno Gumpa oferece ao público a versão on-line do 
livro “Com Quantas Refutações Se Faz Um Papagaio 
Conservador?”. A narrativa é um conjunto de humor, com a 
crônica jornalística e fantasia infanto-juvenil, por meio de 
ilustrações inspiradas em quadrinhos japoneses. 
 

Período: até 31.12 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2890 
 
 

 
 
 

Conhecer o Museu por Dentro - Série Acervos 

 
Conhecer o Museu por Dentro - Série Acervos 

 
Projeto Museu Histórico de Londrina 

Rumo aos 50 anos: Conservação e Disponibilização 
Online de Acervos 

 
O Museu Histórico de Londrina disponibiliza virtualmente 
informações e imagens de seu acervo em formato 
audiovisual, como parte do Projeto Museu Histórico de 
Londrina Rumo aos 50 anos: Conservação e 
Disponibilização Online de Acervos. Confira os vídeos 
inéditos:  
 

História e imagens da Antiga Casa da Criança  
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2910/ 

 
Cartão Postal com imagens da coleção Foto Estrela - 

Acervo Tridimencional do MHL 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2889/ 
 
 

 
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/ 
 

 

 

 

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

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

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 
 

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 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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: 
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