
 

AGENDA VIRADA 
CULTURAL 

29.04 A 05.05 
 

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. 

 

 

 

 
64º Aniversário da Concha Acustica de Londrina 

“Ciclo na Concha” 

 
Em comemoração ao 64º Aniversário da Concha Acústica 
de Londrina, no dia 1º de maio, o Projeto Ciclo realiza a ação 
“Ciclo na Concha”, com a instalação artística de uma faixa 
poética de 30 metros, idealizada por Danillo Villa, e 
intervenções artísticas com solturas de balões inflados com 
sementes, iluminação especial no espaço e sonorização. A 
ação será transmitida online nas Redes Sociais do Ciclo, 

em dois momentos: 
 

Data: 1º de Maio 
 

1ª intervenção - das 12h20 às 12h30: soltura de balões com 
sementes e sonorização, com a execução da música "Londrina", 
de autoria de Arrigo Barnabé. 

 
2ª intervenção - das 18h30 às 20h30: sonorização, com a 
execução da música "Londrina", de autoria de Arrigo Barnabé, e 
iluminação especial. 

 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3009 

 
 
 
 
 
 

 

19ª Semana Nacional de Museus 

"O futuro dos museus: recuperar e reimaginar" 

 

Estão abertas as inscrições para 19ª Semana Nacional de 

Museus, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus - 

IBRAM. A programação local reune museus das cidades de 

Londrina, Ibiporã, Cambé, e Rolândia, além das instituições 

de ensino UEL e UniFil. As atividades serão online e 

gratuítas. 

 

Programação Local 

 

17.05 
 

14h às 15h15 - "Museu: uma memória compartilhada" Museu Municipal de Rolândia. 
Apresentação de vídeo documentário sobre o Museu Municipal de Rolândia, e discussões 
sobre o atual papel dos museus e a oportunidade de reimaginar sua missão. 
 

15h30 às 16h30 - “Bate papo com o autor Leandro Magalhães sobre o livro ‘As 
Aventuras do Gato Caixeiro em Londrina’, para alunos da educação básica”. 
Apresentação da obra “As Aventuras do Gato Caixeiro em Londrina”, do Projeto Educação 
Patrimonial e bate-papo com alunos do ensino fundamental. 

 
18.05 

 

14h às 15h10 -  “A Museologia social e seus desafios” 
Apresentação do vídeo-documentário “Museologia social: cidadania, direitos humanos e 
afetos”. 
 
15h20 às 16h30 - A história oral e a preservação do patrimônio imaterial do 
Município de Ibiporã por meio da culinária e dos hábitos trazidos por famílias 
pioneiras – registro em filmes e livro (2020). 
Apresentação do projeto audiovisual e editorial “Cozinha do Pioneiro - Sabores e 
Riquezas de Ibiporã”. 

 
19.05 

 

14h às 15h10 - Depoimento dos principais atores que fundaram e atuaram no Museu 
Histórico de Cambé 
Apresentação de vídeo-documentário sobre o Museu Histórico de Cambé nos seus 36 
anos de existência. 
 
15h20 às 17h00 - Encontro Online - Projeto “Museu de Arte de Londrina em 
diálogos: Artistas, Acervo e Memórias”. 
Encontro online, com relatos e bate-papo com os convidados e a convidada a partir da 
perspectiva de recuperar aspectos artísticos, históricos e de memória sobre o Museu de 
Arte de Londrina (MAL). 

 
20.05 

 

14h às 15h10 - Apresentação do projeto de organização, seleção do acervo e 
retomada da área de exposição do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã (MHAI) 
(2021) 
Apresentação do processo de reorganização do acervo e a transformação visual interna 
e de retomada da área de exposição para atendimento de visitações. 
 
15h20 às 17h00 - Palestra: "Reabertura cultural além dos protocolos", com Beth 
Ponte  
A pandemia de COVID-19 completou um ano. Quais são as perguntas que gestores e 
agentes culturais devem se fazer? Que habilidades os espaços culturais precisam ter para 
navegar essas incertezas e continuar sendo relevantes para suas comunidades? 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2971/ 

 
 

 
Laboratório de Literatura OnLine: A Criação Poética 

 
Estão abertas as inscrições para o Laboratório de Literatura 
- A Criação Poética. Serão vistas algumas das principais 
teorias poéticas, o uso especial da linguagem e suas 
funções na poesia, os processos de criação do poema e 
seus pontos de contato com outras artes e gêneros, 
passando, também, pela relação do poeta com o mundo. O 
curso será online. 

 
Período do curso: todas as quartas-feiras, de 09.06 a 28.07, 

das 19h30 às 20h30 
 

Preço: R$12,00 para trabalhadores do comércio e 
dependentes / R$20,00 para o público em geral 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3008 

 
 
 

DESTAQUE DA SEMANA 

 

INSCRIÇÕES 

 

 

https://www.facebook.com/circuitoarteconceitolondrina/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3009
http://portal.filadelfia.br:7778/portal/pls/portal/PORTAL_APP.PORTAL_EVENTOS_API.EVENTO?pID_EVNT=1114
http://portal.filadelfia.br:7778/portal/pls/portal/PORTAL_APP.PORTAL_EVENTOS_API.EVENTO?pID_EVNT=1114
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2971/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3008


 
 

 
 

Canal da Vovó Fofuxa 

 
Eloiza Torres, professora, artista e contadora de histórias, 

traz a personagem Vovó Fofuxa para narrar seus contos, 

receitas e brincadeiras de forma lúdica. As histórias vão das 

clássicas até às de Geografia. Nesta semana, confira o 

vídeo inédito: “Vovó Fofuxa ensina a fazer um relógio de 

sol”. 

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

 
 

 

 

 

 
 

Café com Quê? 2021: Mulheres Invisíveis 
Projetos Que elucidam as Margens 

 
Marcando a abertura do projeto “Café com Quê? 2021”, o 
Sesc Cadeião Cultural promove este encontro que busca 
trazer para o debate três projetos londrinenses, dentre 
muitos outros produzidos na cidade, que trabalham com 
mulheres em situação de vulnerabilidade. Para a abertura 
apresentamos “Mulheres Invisíveis - Projetos que elucidam as 
margens”, com Bianca Baggio e Marina Stuchi. 
 

Data: até 29.04, às 19h30 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3002 

 
 

 
13ª OCA - Oficina de Capoeira Angola de Londrina 

 
Convidamos a comunidade da capoeira e os interessados 
no estudo da cultura popular brasileira, para a 13ª Oficina 
de Capoeira Angola de Londrina. As palestras e oficinas 
serão transmitidas por meio do Canal do Youtube do Centro 
Esportivo de Capoeira Angola, sem a necessidade de 
inscrição prévia. 
 

Programação: 
 

Painéis De Debate e Rodas De Conversa: 
 

30.04 às 17h - Mestre Ciro, Mestre Zoinho, Mestre Aranha e o 
Discípulo Pedro Abib 
01.05 às 19h - Mestre Eletricista, Mestre Jurandir, Mestre Louva 
Deus e Professor Grito 
02.05 às 17h - Mestre Jogo de Dentro, Mestra Nani, Mestre 
Kalunga e Professor Lucas 
 

Oficinas: 
 

29.04 às 17h - Oficina de Confecção De Caxixi – Pro. Lucas 
Vasconscelos 
30.04 às 15h - Oficina de Confecção De Berimbau - Mestre 
Aranha 
01.05 às 17h - Oficina de Cantos Tradicionais – Mestre Jurandir 
02.05 às 10h - Oficina de Movimentos - Mestre Zoinho 
02.05 às 11h - Oficina de Movimentos – Mestra Nani 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3007 
 

 
 

Exibição "Detalhos e Retalhes” - Silêncio que eu não 

 
A série “Detalhos e Retalhes” é uma coleção de vídeos 
curtos com fragmentos da Videopoesia #1 “Silêncio que eu 
não”, com a Cia. Teatro de Garagem. Na série, são 5 vídeos 
protagonizados pelos personagens da cena, intitulados: “O 
coringa das coisas”; “Dos que ficaram para trás”; “Quebrei, 
quebramos... o corredor já foi aberto”; ”Palhaçom luta, rua... 
uma máscara atroz”; e “Pretérito do futuro” 
 

Período: até 30.04 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2988 

 
 
 

Podcast Sarau do Conto Surreal 
 

Podcast de Contos Absurdos, Abstratos e Surreais. Toda 
semana são apresentados “Contos Fantásticos” para você 
ouvir em casa, e imaginar as mais inimagináveis histórias. 
Esta semana apresentamos o conto inédito “Cordel de 
Morte e Vida”, escrito por Luís Fernando, com edição e 
apresentação do Bacharel em Artes Cênicas pela UEL, Luca 
Turino. 
 

Período: todas as terças e quintas-feiras, até 31.12 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2957/ 

 
 
 

Laboratório de Literatura – A Arte da Crônica 

 
“Laboratório de Literatura – A Arte da Crônica” é um curso 
ministrado por Samantha Abreu que une teoria e prática, 
abrangendo grandes momentos da crônica em nossa 
literatura, analisando nossos maiores expoentes e algumas 
técnicas  de  escrita  criativa.  Informações  pelos  fones: 
(43) 3572-7700 / (43) 3572-7707. 
 

Período do curso: todas as quartas-feiras, até 26.05, das 
19h30 às 20h30 

 
Preço: R$12,00 para trabalhadores do comércio e 

dependentes / R$20,00 para o público em geral 

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

 
 

 

ATIVIDADES INFANTIS ONLINE 

 

ATIVIDADES ONLINE 

 

 

 

 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2615
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3002
https://www.youtube.com/channel/UCCd6Q81hGfTPI_RpJXEV-vA
https://www.youtube.com/channel/UCCd6Q81hGfTPI_RpJXEV-vA
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3007
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2988
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2957/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2906/


 

ClubeTeen OnLine - Encontros de 
Leitura para Adolescentes 

 
O Clube Teen OnLine é um grupo de leitura para os 
adolescentes compartilharem suas impressões, seus gostos 
e percepções a respeito dos principais livros “teen”, como 
os da saga Harry Potter, aos livros do John Green, 
passando por Fangirl, Jogos Vorazes, e outros. 

 
Período: todos os sábados, até 26.06, às 10h 

 
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/2998/ 

 
 

 

 

 

 

 

Curso de Multimídia: edição de fotos e vídeos 

 
Curso para desenvolvimento de conhecimentos em diversas 
linguagens do audiovisual. Neste primeiro módulo, de 30h, 
aprenda a criar e editar áudios e vídeos de forma prática e 
acessível. 
 

Período: todo sábado, até 29.05, às 9h 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: R$39,00 para trabalhadores do comércio  
e dependentes - R$56,00 para o público em geral 

Classificação Etária: 12 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2945 

 
 
 

 

 

 

 
Visita virtual ao Museu Frida Kahlo 

 
O Museu Frida Kahlo, também conhecido como “Casa Azul”, 
por conta da estrutura de paredes azul-cobalto, é um 
museu-casa histórico e museu de arte dedicado à vida e à 
obra da artista mexicana Frida Kahlo. Está localizado no 
bairro Colonia del Carmen de Coyoacán, na Cidade do 
México. Faça um tour virtual no link abaixo. 
 

https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/visita-
virtual/ 

 
 

 
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 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/ 
 

 

ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

TOUR PELOS MUSEUS 

 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2998/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2945
https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/visita-virtual/
https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/visita-virtual/
https://www.facebook.com/Museu-Hist%C3%B3rico-de-Londrina-382821251811508/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Museu-Hist%C3%B3rico-de-Londrina-382821251811508/?ref=page_internal
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2910/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2889/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2795/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2796/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2797/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2798/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2799/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2800/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2802/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2801/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2803/
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 
 

Projeto Coleção: Fotografias de Familia  

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2937/ 
 

Coleção "Fotografias De Família": Rumo Ao Centenário 

De Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3005 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2805/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2808/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2810/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2811/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2826
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2852
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2837/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2886
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2937/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3005
mailto:sesiculturalondrina@sistemafiep.org.br
http://www.londrina.pr.gov.br/nucleo-producao-digital-londrina-sec-cultura
http://www.londrina.pr.gov.br/nucleo-producao-digital-londrina-sec-cultura
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2318
https://sabermuseu.museus.gov.br/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/248
https://bit.ly/2ZSAnav
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.pr.londrina.londrinacultura
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.pr.londrina.londrinacultura
https://bit.ly/39kjaK6

