
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
29 DE JULHO A 4 DE AGOSTO DE 2019

BIBLIOTECA INFANTIL HERBÊNIA GURGEL
Rua 531, nº 25 – 2ª Etapa do Conjunto Ceará

CINE HERBÊNIA GURGEL
No mês das férias escolares, a Biblioteca Herbênia Gurgel realiza 
cineclube gratuito e aberto ao público, com exibição de grandes 
fi lmes de animação.
Quando: Terça-feira (30/07), às 15h
Filme: Os Incríveis 2 (Brad Bird, 2018)

PROJETO MUSICALIZAÇÃO INFANTIL
A Biblioteca Herbênia Gurgel realiza segunda etapa do projeto de 
musicalização infantil para crianças e adolescentes, de 8 a 14 anos, 
todas as quintas-feiras na Biblioteca, de 17h a 18h. O objetivo 
é desenvolver sensibilidade musical, concentração, coordenação 
motora e sociabilização. 
Quando: Quinta-feira (01/08), das 17h às 18h

AULAS DE JAZZ
A Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel, em parceria com a 
Associação do Conjunto Ceará de Cidadania, Esporte, Lazer e 
Cultura (CELC), realiza aulas de dança, na modalidade jazz, voltadas 
para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.
Quando: Sextas-feiras (02/08), das 16h às 17h

BRINQUEDOTECA
A Biblioteca Herbênia Gurgel oferece ao público infantil, durante 
toda a semana, espaço para brincadeiras e jogos pedagógicos, 
com fantoches, quebra-cabeça, livros em 3D, jogo de damas,
xadrez, entre outros.
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h

PARQUINHO INFANTIL
Durante toda a semana, as crianças do Conjunto Ceará podem 
brincar no parquinho, com escorregadores, balanços e gangorras 
infantis.
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h

TELECENTRO
Espaço da Biblioteca Herbênia Gurgel que disponibiliza acesso 
gratuito à internet, direcionado para pesquisa escolar.
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

DESENHO E PINTURA LIVRE
A Biblioteca Herbênia Gurgel oferece ao público infantil, durante 
toda a semana, espaço para desenho e pintura.
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h



GRUPO DE ESTUDO DE GÊNERO E SEXUALIDADE
Estudo de gênero e sexualidade com discussão teórica e 
apresentação de artigos científi cos, aproximando acadêmicos, 
professores e sociedade civil com a política pública LGBT.
Quando: Terça-feira (30/07), das 18h às 21h.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
(Mediante agendamento) O projeto incentiva os leitores a ouvir, 
ler e contar histórias. Proporciona a refl exão e a discussão sobre 
as obras narradas pelo contador de histórias Chicão Oliveira. 
Realizado mediante agendamento.
Quando: Terça e quinta-feira, às 9h e às 14h

BIBLIOTECA ALÉM DO ESPAÇO FÍSICO
(Mediante agendamento) O projeto oferece a apresentação 
cênica de contos, poesias, crônicas de autores universais, com a 
narrativa de Cícero Teixeira Lopes.
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

VISITA GUIADA
(Mediante agendamento) A visita guiada apresenta e situa 
o usuário dentro do espaço físico da Biblioteca. O serviço 
oferecido é a porta de entrada para mostrar os recursos 
disponíveis no equipamento cultural para o público em geral.
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h 

PARA AGENDAMENTO
Av. da Universidade, 2572 – Benfi ca, Fone: (85) 3105.1299, 
e-mail: bibliotecadolor@yahoo.com.br

AULA DE VIOLÃO
A Biblioteca Pública Cristina Poeta disponibiliza ao público o curso 
de violão para jovens e adultos, a partir de 11 anos. Requisito: 
Trazer um violão.
Quando: Segunda-feira (29/07), das 14h às 15h

CLUBE DA MELHOR IDADE
Atividades físicas especialmente voltadas para o público de terceira 
idade ocupam o espaço de convivência da Biblioteca Cristina Poeta.
Quando: Terça e quinta-feira (30/07 e 01/08), das 8h às 10h

OFICINA DE ARTESANATO
A Biblioteca Pública Cristina Poeta disponibiliza ofi cina de artesanato 
para pessoas acima de 60 anos.
Quando: Quinta-feira (01/08), das 10h às 12h

BRINQUEDOTECA
A Biblioteca Pública Cristina Poeta oferece ao público infantil, 
durante toda a semana, espaço para brincadeiras e jogos 
pedagógicos, com fantoches, quebra-cabeça, pega-varetas, jogo de 
damas, xadrez, entre outros.
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

PESQUISA ONLINE
A Biblioteca Pública Cristina Poeta disponibiliza ao público, durante 
toda a semana, sala com computadores e acesso à internet.
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

VISITA GUIADA (Mediante agendamento)
A visita guiada apresenta e situa o usuário dentro do espaço físico 
da Biblioteca. O serviço oferecido é a porta de entrada para mostrar 
os recursos disponíveis do equipamento cultural para o público 
visitante.
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

BIBLIOTECA MUNICIPAL DOLOR BARREIRA
Av. da Universidade, 2572 – Benfi ca 

BIBLIOTECA CRISTINA POETA
Rua Raimundo Ribeiro, nº 580 – Autran Nunes.



VILA DAS ARTES
Rua 24 de Maio, 1221 – Centro

OFICINA IMERSÃO AO UNIVERSO DO RISÍVEL (MÓDULO 
III), COM CLÁUDIO IVO – INSCRIÇÕES ABERTAS
Em seu módulo fi nal, a ofi cina pretende apresentar o resultado do 
mergulho no universo do risível e proporcionar aos participantes uma 
vivência prática das histórias trabalhadas.
Quando: Segundas, quartas e sextas-feiras (de 05 a 30/08), das 18h 
às 21h
Inscrições: até 01/08 (resultado: 02/08) em www.viladasartesfortaleza.
com.br

OFICINA AÉREOS AO AR LIVRE KIDS, COM GABRIELA 
ROJAS – INSCRIÇÕES ABERTAS
Em estrutura especialmente montada para a ocasião, o público 
infanto-juvenil experimentará a sensação de voar através dos exercícios 
de acrobacia aérea, nas modalidades tecido e trapézio parado, no 
estacionamento da Vila das Artes.
Quando: Segunda a sexta-feira (de 05 a 16/08), das 16h às 18h
Inscrições: até 01/08 (resultado: 02/08) em www.viladasartesfortaleza.
com.br

OFICINA BAÚ DE SABEDORIA, COM O PALHAÇO PIMENTA 
E RICARDO BRUNO – INSCRIÇÕES ABERTAS
O mestre da cultura popular do Estado do Ceará, Palhaço Pimenta abre 
o seu baú de sabedorias e conta toda sua vivência no circo, desde 
1960 até os dias atuais. Pimentinha vem construindo sua prática e seu 
conhecimento no circo tradicional cearense e é com grande prazer que 
ele vem repassar nesta ofi cina comédias tradicionais, gags e reprises 
que fazem parte das famílias circenses a anos.
Quando: Segundas, quartas e sextas-feiras (de 05 a 30/08), das 18h 
às 21h
Inscrições: até 01/08 (resultado: 02/08) em www.viladasartesfortaleza.
com.br

PROJETO HOJE TEM ESPETÁCULO

Ofi cina introdução à palhaçaria (módulo II), com ricardo 
bruno – inscrições abertas
Neste modulo da ofi cina, trabalhará as particularidades da cena 
com maior aprofundamento, o processo de treinamento das gags 
específi cas, piadas, brincadeiras, anedotas, paródias e parlendas serão 
vivenciadas em salas de ensaio, desenvolvendo o palhaço individual 
de cada participante e culminando em uma montagem cômica e 
excêntrica.
Quando: Terças e quintas-feiras (de 06 a 29/08), das 14h às 17h
Inscrições: até 02/08 (resultado: 05/08) em www.viladasartesfortaleza.
com.br
Carga horária: 24h/aula

Ofi cina de Acrobacias Aéreas e Equilíbrio, com Cintia 
Brito, Narciso do Nascimento e Glauber da Silva – 
Inscrições abertas
Quando: Quartas e sextas-feiras (de 07 a 30/08), das 8h às 10h e das 
14h às 16h
Inscrições: até 05/08 (resultado: 06/08) em www.viladasartesfortaleza.
com.br
Faixa Etária: 8 a 16 anos
Carga horária: 16h/aula por turma

Ofi cina de Trapézio, com José Neto – Inscrições abertas
Continuidade da promoção de ações formativas voltadas para os circos 
de Fortaleza por meio do Projeto Hoje Tem Espetáculo, iniciativa da 
Escola de Circo da Vila das Artes, visando o fomento da cultura circense 
com promoção de atividades em espaços descentralizados da Capital 
cearense.
Quando: Segunda a sexta-feira (05 a 30/08), das 15h às 16h 



PASSEIO PÚBLICO
Rua Dr. João Moreira, 198-250 – Centro

PASSEIO INSTRUMENTAL
O almoço ao som da música instrumental nas alamedas do 
Passeio Público é uma das melhores pedidas para o fi m de 
semana. 
Quando: Sábado e domingo (03 e 04/08), às 12h30
Atrações: Trio Caixa de Som – Carlinhos Perdigão, Marcelo Justa 
e João Paulo Holanda (03/08) e David Simplício convida (04/08)

Inscrições: até 01/08 (presencialmente no circo ou por telefone)
Contato para inscrições: (85)98736-6695 - Lino Rocha
Carga Horária: 20h/aula

Ofi cina de Introdução a Malabares, com Wenderson 
Brasil – Inscrições abertas
Continuidade da promoção de ações formativas voltadas para os circos 
de Fortaleza por meio do Projeto Hoje Tem Espetáculo, iniciativa da 
Escola de Circo da Vila das Artes, visando o fomento da cultura circense 
com promoção de atividades em espaços descentralizados da Capital 
cearense.
Quando: Segunda a sexta-feira (05 a 30/08), das 15h às 16h 
Inscrições: até 01/08 (presencialmente no circo ou por telefone)
Contato para inscrições: (85)98567-4029 - Círio Brasil
Carga Horária: 20h/aula

Ofi cina de Trapézio Parado, com Natanael Santos – 
Inscrições abertas
Continuidade da promoção de ações formativas voltadas para os circos 
de Fortaleza por meio do Projeto Hoje Tem Espetáculo, iniciativa da 
Escola de Circo da Vila das Artes, visando o fomento da cultura circense 

com promoção de atividades em espaços descentralizados da Capital 
cearense.
Quando: Segunda a sexta-feira (05 a 30/08), das 15h às 16h
Inscrições: até 01/08 (presencialmente no circo ou por telefone)
Contato para inscrições: (85)98890-1554 - Narciso
Carga Horária: 20h/aula

Ofi cina de Lira, com Caroline Vital de Sousa –
Inscrições abertas
Continuidade da promoção de ações formativas voltadas para os circos 
de Fortaleza por meio do Projeto Hoje Tem Espetáculo, iniciativa da 
Escola de Circo da Vila das Artes, visando o fomento da cultura circense 
com promoção de atividades em espaços descentralizados da Capital 
cearense.
Quando: Segunda a sexta-feira (05 a 30/08), das 15h às 16h
até 01/08 (presencialmente no circo ou por telefone)
Contato para inscrições: (85)98890-1554 / (85)9854-3878
Carga Horária: 20h/aula

FEIRA ORGÂNICA
Feira de produtos orgânicos realizada às terças-feiras pela 
Associação para o Desenvolvimento da Agropecuária Orgânica 
(Adao).
Quando: Terça-feira (30/07), das 5h às 13h

AFINS DE VITROLA
A programação reúne desde colecionadores a lojistas, sebos e 
apreciadores dessa sonoridade única proporcionada pelo vinil. 
Além da venda de LP’S, há troca e venda de equipamentos, 
como vitrolas, agulhas, borrachas, caixas etc.
Atração: DJ Alan Morais
Quando: Sábado (03/08), das 17h às 21h.

MERCADO DOS PINHÕES
Praça Visconde de Pelotas, S/N, Centro



FESTIVAL GASTRONÔMICO
Renomados chefs da Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará 
(ACC) apresentam pratos por preço acessível a partir de R$10.
Quando: Quinta, sexta e sábado (01, 02 e 03/08), das 18h às 
22h.

MERCADO CULTURAL DOS PINHÕES
Praça Visconde de Pelotas - Centro

CIRCULA PI – RODA DE PRAIA COM ORQUESTRA 
POPULAR DO NORDESTE
O Centro Cultural Belchior será palco da Roda de Praia da 
Orquestra Popular do Nordeste (OPN), em comemoração aos 5 
anos de atividade do grupo, que une a música erudita à música 
popular em um repertório de compositores nordestinos. 
Quando: Quarta-feira (31/07), às 18h30

CENTRO CULTURAL BELCHIOR
R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema


