
 

AGENDA VIRADA 
CULTURAL 

08.07 A 14.07 
 

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. 

 

 
 
 

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 conta o poema da Meg do livro 

‘PET poema’, de Kátia Sentinaro”. 

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

 
 

 

 

 
 

Tardes de atividades no Sesc Cadeião 
 

Sextou na Biblio! 

 
Todas as sextas-feiras serão tardes de diversão e cultura 
para crianças na Biblioteca do Sesc Cadeião, com leituras, 
oficinas, cinema e brincadeiras. Inscrições pelos telefones 
(43) 3572-7700 / 3572-7701 (vagas limitadas). 

 
Data: 09.07, às 14h30 

Local: Sesc Londrina Cadeião Cultural – Rua Sergipe, 52 

Preço: Mensalidade: R$43,00 / R$28,00 (trabalhadores do 

comércio e dependentes)  

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3058 

 
LER & BRINCAR – Contação de história 

e oficina para crianças 
 

Todos os sábados, na Biblioteca do Sesc Cadeião, as 
crianças poderão participar de uma contação de história e, 
em seguida, de uma oficina de arte para expressarem a sua 
criatividade. Inscrições pelos telefones (43) 3572-7700 / 
3572-7701 (vagas limitadas). 

 
Data: 10.07, às 14h30 

Local: Sesc Londrina Cadeião Cultural – Rua Sergipe, 52 

Preço: Gratuito 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3054 

 
Tarde Cultural no Sesc Cadeião 

 

Todas  as  quartas-feiras,  o  Sesc  Cadeião  oferece  para 
as  crianças  contação  de  histórias,  cinema,  oficinas  de 
arte,  teatro,  música  e  jogos.  Inscrições  pelos  telefones 
(43) 3572-7700 / 3572-7701 (vagas limitadas). 

 
Período: dias 14, 21 e 28.07, às 13h30 

Local: Sesc Londrina Cadeião Cultural – Rua Sergipe, 52 

Preço: Mensalidade: R$ 96,00 / R$ 48,00 (trabalhadores do 

comércio e dependentes) 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3061 

 
 

 
 

 
 

Café com Quê?: Os cineclubes e cinemas de Londrina, 
com Fagner Bruno de Souza 

 

Neste papo, o jornalista e pesquisador Fagner Bruno falará 
sobre a cultura dos cineclubes em Londrina, desde os anos 
1930 e como foram importantes para a formação de grupos 
que influenciaram nosso cenário cultural recente, sobretudo 
o cinematográfico. Vamos nos lembrar de espaços que 
ainda estão vivos na memória londrinense, além de 
refletirmos sobre o acesso à cultura e às artes. Acesse o 
evento. 
 

Data: 08.07, às 19h30 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3056 

 
 
 

Música na Biblioteca 

 

A Biblioteca Pública Municipal de Londrina realiza uma 

programação online em parceria com a Mostra de Música 

de Câmara. O evento conta com recitais com músicos de 

renome, concertos comentados, workshops, entrevistas, 

conversas sobre música e apresentações comemorativas 

das temporadas já realizadas. Confira a apresentação 

através do link “Simple Simphony, op.4 para Orquestra de 

Cordas”. 

Data: 09.07, às 18h30 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3072 
 

           BRISA: Sarau em Vídeo 
 

ATIVIDADES INFANTIS ONLINE 

 

ATIVIDADES INFANTIS PRESENCIAIS 

 

ATIVIDADES ONLINE 
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As pessoas que vivem em situação de rua e frequentam os 

abrigos sociais de Londrina tem a oportunidade de assistir, 

por meio de um telão, vídeos de apresentações artísticas, 

especialmente selecionados para eles, através do Projeto 

“Brisa: Saraus Artísticos”. Confira as apresentações no 

Instagram Projeto Brisa Londrina. 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2936 
 
 
 

Laboratório de Literatura OnLine: A Criação Poética 

 
O curso online, ministrado por Samantha Abreu, aborda 
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. Para inscrições, acesse aqui. 
 

Período do curso: até 28.07, todas as quartas-feiras, 
das 19h30 às 20h30 

 
Preço: R$20,00 / R$12,00 (trabalhadores do comércio e 

dependentes) 

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

 
 
 

Exposição Virtual "Obras do Jardim", 
Em comemoração aos 28 anos do 

Museu de Arte de Londrina 

 
Em comemoração ao aniversário de 28 anos do Museu de 
Arte de Londrina, a Secretaria Municipal de Cultura 
apresenta a Exposição Virtual "Obras do Jardim", com cinco 
esculturas compostas pelos artistas Caciporé Torres, 
Sérvulo Esmeraldo, Cleber Machado, Zanzal Mattar e 
Vanda Pepiliasco. Todas as obras integram o acervo do 
Museu de Arte de Londrina. 
 

Período: até 31.12 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3012 

 
 
 

Dica de Hoje Barracão Tangará 
 

A Vila Cultural Barracão Tangará, disponibiliza pequenos 
vídeos de dicas e técnicas das artes circenses. Para 
conferir, acesse o Instagram Barracão Tangará. 
 

Período: até 29.12, todas as quartas-feiras, às 10h 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3020 

 

 

 
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 confira o conto inédito “Minha Casinha na 
Lua”, escrito por Yuri Conrado, com edição e apresentação 
do Bacharel em Artes Cênicas pela UEL, Lucas Turino. 
 

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

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

 

 

 
 
Oficina na Biblioteca - Quadro com moldura e QRCode 

 

Nesta oficina, você aprenderá a fazer um quadro/placa com 
moldura e QRCode. A moldura poderá ser decorada com a 
imagem do filme, série ou animação que preferir, criando o 
QRCode que dará link direto para acesso ao conteúdo 
escolhido. 

 
Data: 10.07, às 9h30 

Local: Sesc Londrina Cadeião Cultural – Rua Sergipe, 52 

Preço: R$16,00 - R$8,00 (trabalhadores do comércio e 

dependentes) 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3062 

 
 
 

 

Vídeos em homenagem ao Museu Histórico de  
 

Museu Histórico de Londrina  
 

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

 
Canal do Youtube do Museu Histórico 

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

Fotografias de família: Pontos de Londrina 

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

Vídeo obras urbanas / Desenvolvimento de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2982 
 

Primeiras escolas e grupos escolares de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3016 
 

Vídeo sobre poesias, contos e histórias publicados na 
Folha de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3065 
 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

TOUR PELOS MUSEUS 
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A colonização japonesa no Norte do Paraná (1908-
1941) 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3081 
 

Vídeo Mulheres na História de Londrina 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3083 

 
Vídeo do Museu Histórico de Londrina: A função social 

dos museus 

 
Confira o vídeo sobre a função social dos museus na 
atualidade e qual a relação do Museu Histórico de Londrina 
Padre Carlos Weiss com a sociedade. 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3085 
 

Tombamento de Patrimônios 

Preservação de bens históricos e artísticos 

 

No final de maio, o Museu de Arte de Londrina (antigo 

Terminal Rodoviário) se tornou o primeiro Patrimônio 

Nacional do Norte do Paraná, tendo sido tombado pelo 

IPHAN. Conheça um pouco mais sobre o processo de 

tombamento de patrimônios para a preservação de bens 

históricos e artísticos e sobre o tombamento do prédio do 

antigo Terminal Rodoviário. Acesse, clicando aqui. 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3041 

 
 

 
 

 

 
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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