
 

AGENDA VIRADA 
CULTURAL 

11.02 A 17.02 
 

Esta agenda traz o que está sendo produzido e disponibilizado por artistas, grupos e 
instituições. A programação listada é composta por ações cadastradas na Plataforma 
Londrina Cultura, e resultado de pesquisa em diversos canais, trazendo variedade e 
pluralidade de linguagens culturais. As atividades voltadas para o público infantil 
estão sinalizadas. 

 
 
 
 

CarnavARTE Online 
Bailinho do Plantão Sorriso 

 
Esse ano o CarnavARTE do Sesc Cadeião  será online, com 
o Bailinho do Plantão Sorriso. O Bailinho do Plantão Sorriso 
é um espetáculo musical com pitadas de alegria e bom 
humor, faz parte da programação oficial do carnaval 
londrinense e encanta o público. É a folia que se une à 
alegria para animar toda a família. Participação aberta ao 
público, no Youtube. 
 

Data: 13.02, às 16h 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sjWFA-A2xDQ 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2931 
 
 
 

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: “A boca grande do sapo... inspirada em Mary 
e Eliardo França”. 
 

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

 
 

ClubeKids OnLine: 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 quarta-feira, até 28.04, às 14h30 
Preço: mensalidade de R$10,00 para trabalhadores do comércio e 
dependentes / R$15,00 para o público em geral 

 
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. 
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: mensalidade de R$28,00 para trabalhadores do comércio e 
dependentes / R$43,00 para o público em geral 
Classificação Etária: A partir de 6 anos 

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

 
 

 
 
 
 

 
PRET(A) nas redes conta - Thainara Pereira 

 
Thainara Pereira é atriz, graduada na Universidade 
Estadual de Londrina (Artes Cênicas). Atualmente, investiga 
os caminhos entre o teatro, o canto e a contação de 
histórias, unindo memórias pessoais e relatos de outras 
mulheres negras. Nesse encontro, serão vistas Histórias 
passadas de mãe para filha, para que a próxima não se 
esqueça. 
 

Data: dia 17.02, às 19h 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2927 

 
 

 
Carla Casarim - Menino dos olhos brilhantes 

Lançamento do videoclipe 

 
Lançamento do videoclipe “Menino dos olhos brilhantes”, da 
londrinense Carla Casarim. Cantora, compositora e 
educadora musical formada pela UEL, a artista foi uma das 
semi-finalistas do programa The Voice Brasil (2014) 
representando a MPB, e lançou seu primeiro album autoral 
'Terra Mãe'. O clipe está disponível em seu canal do 
YouTube. 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2930 
 
 
 

ATIVIDADES INFANTIS ONLINE 

 

 

 

ATIVIDADES INFANTIS PRESENCIAIS 

 

ATIVIDADES ONLINE 
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Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro  
 

Esse documentário registra o projeto da Vila Triolé Cultural, 
que percorre as 46 cidades do Norte Pioneiro do Paraná, 
com os palhaços Lambreta e Mereceu em um motorhome, 
conhecendo as pessoas, os lugares históricos, turísticos e 
culturais dessa região do Paraná. 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2923 
 

 
 
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. 
 

Data: a partir de 12.02, retrospectiva com videos dos 
concertos da 9ª Mostra de Música de Câmara 

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

 
 

 
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 
 
 
 

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. 
 

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 Triolé Cultural, 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 
 
 

 
 
 
 

 
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, até 25.02, 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 
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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$12,00 para trabalhadores do comércio e dependentes / 
R$20,00 para público geral 
Classificação Etária: a partir de 15 anos 

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

 
 
 
 
 

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/ 
 

Depoimento do escritor e jornalista Nilson Monteiro 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2802/ 

 
Vídeo em homenagem aos diretores e diretoras que 

passaram pelo Museu Histórico de Londrina 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2801/ 

 
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/ 
 

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 
 

 

 

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 
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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