
 

AGENDA VIRADA 
CULTURAL 

29.07 A 04.08 
 

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 os 
vídeos inéditos: “Vovó Fofuxa ensina a fazer brinquedos 
com material reciclável: monstrinho e centopeia” e “Vovó 
Fofuxa apresenta o poema ‘A árvore de livros’ e ensina a 
fazê-la com sucata". 
 

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

 
 
 
 

O universo das histórias africanas, 
com Keydson Costa 

 
O circuito de criação literária do projeto Arte da Palavra 
oferece a oficina “O universo das histórias africanas”, que 
traz reflexões sobre histórias que representam a cultura 
negra, além de propostas para se trabalhar o universo 
imaginário de maneira poética, divertida e com repertório 
que se adequa ao conteúdo de origem africana. Keydson 
Costa é pesquisador, contador de histórias e integrante do 
Grupo de Contadores de Histórias da Universidade do 
Estado do Pará - GRIOT. 
 

Período: de 02 a 06.08, às 19h30 
Preço: R$ 30,00 / R$ 20,00 (trabalhadores do comércio 

e dependentes) 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3084 

 
 
 

Websérie "Plano nº 270" 
Super Adelaide invade o universo virtual 

 
A Palhaça Adelaide lança websérie sobre consciência 
ecológica. As aventuras da Super Adelaide, uma palhaça 
metida a super heroína que tenta salvar o planeta e os 
animais de sérios problemas, chega ao canal Palhaça 
Adelaide no Youtube. A atriz Juliana Galante é quem dá vida 
à Palhaça Adelaide. Juliana pesquisa a relação entre 
palhaçaria e ativismo desde 2015. 

 

Período: de 02 a 06.08, às 20h 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3103 

 
 
 

Dica de Hoje Barracão Tangará 
 

A Vila Cultural Barracão Tangará, disponibiliza 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 

 
 
 

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 

 
 

 
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 “Mãos do Criador”, 
escrito por Isabela Zocolaro, 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/ 
 
 

 

ATIVIDADES INFANTIS ONLINE 

 

ATIVIDADES ONLINE 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNGYTIhtov5SWQGuPEg_3Yw
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2615
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3084
https://www.youtube.com/palhacaadelaide
https://www.youtube.com/palhacaadelaide
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3103
https://www.instagram.com/barracaotangara/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3020
https://www.youtube.com/watch?v=gu-7DLlrI14
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3012
https://linktr.ee/SaraudoContoSurreal
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2957/


 

 
 
 

Free Circus 2ª Edição 
Intercâmbio de Técnicas Circense 

 
O Barracão Tangará realiza a 2ª Edição do Free Circus, 
encontro de artistas circenses de Londrina e Região  para o 
intercâmbio de técnicas entre os participantes. Serão 
adotados protocolos de segurança sanitária para uma boa 
realização da atividade. 

 
Data: 31.07, às 14h 

Local: Barracão Tangará, Rua Augusto Severo, 544 
Preço: Gratuito (Público limitado por questões sanitárias) 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2912 

 
 

 
Oficina de Multimídia: Editar áudios e vídeos 

 
Oficina para desenvolvimento de conhecimentos em 

diversas linguagens do audiovisual. Neste primeiro módulo, 

aprenda a criar e editar áudios e vídeos de forma prática e 

acessível.  Inscrições  pelos  telefones:  (43) 3572-7700 / 

3572-7701 ou clicando aqui. 
 

Período: terças e quintas, de 03 à 31.08, às 19h 
Local: Sesc Londrina Cadeião Cultural, Rua Sergipe, 52 
Preço: R$ 56,00 / R$ 39,00 (trabalhadores do comércio e 

dependentes) 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2912 
 
 
 
 

Vídeos em homenagem ao Museu Histórico de  
 

Tour Virtual pelo Museu do Amanhã 

 
Inaugurado em dezembro de 2015, o Museu do Amanhã é 
um museu de ciências aplicadas que explora as 
oportunidades e os desafios que a humanidade terá de 
enfrentar nas próximas décadas a partir das perspectivas da 
sustentabilidade e da convivência.  
 

https://museudoamanha.org.br/tourvirtualpratodomundo/ 
 

 
 

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 

 
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 

 
Cartão Postal Coleção Zita Kiel Baggio 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3097 
 
Vídeo do Museu Histórico de Londrina: A função social dos 

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

 
Vídeo do Museu Histórico de Londrina: Depoimento Eduardo 

Pavinato -- Museu Histórico de Cambé 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3087 

 
Vídeo do Museu Histórico de Londrina: Depoimento de 

Jaime Kaster, do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã e do 
Museu do Café de Ibiporã. 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3088 
 
Vídeo do Museu Histórico de Londrina: Depoimento Solange 

Pretti - Museu Municipal de Rolândia 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3091 

 
Vídeo do Museu Histórico de Londrina: Depoimento Maria 

Luísa Fontenelle - Diretora de Ação Cultural do  
Município de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3092 
 

Vídeo do Museu Histórico de Londrina: Depoimento 
Professor Leandro Magalhães - Centro Universitário 

Filadélfia - UNIFIL 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3093 

 
Vídeo do Museu Histórico de Londrina: Depoimento 
Professor Leandro Magalhães - Centro Universitário 

Filadélfia - UNIFIL 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3093 

 
Postagens da série 'Memória e Identidade: Fotografias da 

arquitetura londrinense' 
Museu Histórico de Londrina - Antiga Estação Ferroviária 

Biblioteca Municipal - Antigo Fórum 

Palacete da Família Garcia 

Catedral 

Praça Marechal Floriano Peixoto 

Bosque (Praça Marechal Cândido Rondon) 

 

ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

 

 

 

 

 

TOUR PELOS MUSEUS 
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https://www.sescpr.com.br/curso/oficina-multimidia/turmas/sesc-londrina-cadeiao/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2912
https://museudoamanha.org.br/tourvirtualpratodomundo/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2837
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3005
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2982
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3016
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3065
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3081
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https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3102/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3100/


 

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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