
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
17 A 23 DE DEZEMBRO DE 2018

BIBLIOTECA INFANTIL HERBÊNIA GURGEL
Endereço: Rua 531, nº 25 – 2ª Etapa do Conjunto Ceará Telefone: (85) 3259.4370

Aulas de Capoeira
Para estimular a prática da 
capoeira entre as crianças, 
a Biblioteca Herbênia Gurgel 
oferece aulas da modalidade, 
toda semana, com o professor 
Graduado Romim, do Grupo de 
Capoeira Luta Brasileira. 
Quando: Segunda e quarta (17 
e 19/12), das 17h às 18h

Oficina de Confecção de 
Cartão Natalino
A biblioteca Herbênia Gurgel 
realiza uma oficina de cartão 
natalino para a criançada do 
Conjunto Ceará.
Quando: Terça-feira (18/12), 
às 15h.
Natal Infantil da Biblioteca 
Herbênia Gurgel

Os festejos natalinos serão 
comemorados, na Biblioteca 
Herbênia Gurgel, com várias 
atividades gratuitas e abertas ao 
público.
Quando: Quinta-feira (20/12), 
às 15h.
Coral Natalino Vozes da 
Terra
A Biblioteca Herbênia Gurgel 
recebe a apresentação do Coral 
Vozes da Terra, apresentando 
canções natalinas para a 
criançada da biblioteca.
Quando: Quinta-feira (20/12), 
às 16h.

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 17h

Parquinho Infantil
De segunda a sexta-feira, 
crianças e adolescentes têm 
acesso ao parquinho da 
Biblioteca Herbênia Gurgel, com 
escorregadores, balanços e 
gangorras infantis.
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, de 

segunda a sexta-feira, espaço 
para desenho e pintura.
Quando: Segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h

Visita Guiada
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 
18h



BIBLIOTECA CRISTINA POETA
Endereço: Rua 531, nº 25 – 2ª Etapa do Conjunto Ceará Telefone: (85) 3259.4370

Aula de Violão
A Biblioteca Cristina Poeta 
oferece aulas gratuitas de 
violão, para crianças a partir 
de 12 anos, com o professor 
Sales.
Quando: Segunda e quinta-feira 
(17 e 20/12), das 14h às 15h

Curso de Xadrez
Projeto incentiva as operações 
e o raciocínio lógico por meio 
de aulas teóricas e práticas que 
ensinam as várias estratégias 
para o aprendizado do jogo.
Quando: Terça e sexta-feira (18 
e 21/12), das 13h30 às 15h

Aula Teatralizada 
“Foguinho O Menino Que 
Não Sabia Ler”, do ator 
Lunardo Martins
Destinada ao público 

infantojuvenil, o ator Lunardo 
Martins realiza, gratuitamente, 
uma aula espetáculo do 
personagem Foguinho - O 
Menino Que Não Sabia Ler. A 
atividade é gratuita e aberta ao 
público.
Quando: Terça-feira (18/12), 
14h

Ação Social Natalina de 
Comemoração ao Natal
A Biblioteca Cristina Poeta 
oferece serviços básicos 
à população, de corte de 
cabelo, verificação de pressão 
e medição de glicemia. Na 
ocasião, haverá ainda a 
apresentação de palhaço, 
pula-pula, sorteio de brindes, 
elaboração de cartas natalinas 
e distribuição de algodão-doce 
e pipoca.

Quando: Quinta-feira (20/12), 
das 14h às 17h

Brinquedoteca
A Biblioteca Pública Cristina 
Poeta oferece ao público infantil, 
durante toda a semana, espaço 
para brincadeiras e jogos 
pedagógicos, como 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 disponibiliza ao 
público, durante toda a semana, 
sala com computadores com 
acesso à internet.
Quando: Segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h às 17h

Visita guiada na Biblioteca 
Cristina Poeta 
A visita guiada conduz o 
visitante aos espaços da 
Biblioteca Cristina Poeta, como 
o telecentro, a sala multiúso, o 
pomar e os jardins. Mediante 
agendamento.
Quando: Segunda a sexta-feira, 
das 08h às 17h

Agendamento: Biblioteca 
Cristina Poeta (Rua Raimundo 
Ribeiro,580 – Autran Nunes), 
Fone (85) 3452 3891, e-mail:
bibliotecacristinapoeta @yahoo.
com 



Game em Foco
Discutir assuntos ligados ao 
universo dos games, esse é 
o objetivo do Game em Foco, 
projeto da Biblioteca Pública 
Dolor Barreira. Nesta edição, 
o projeto tem como tema 
“Representação da Cultura 
Mundial dos Jogos”, com o 
debatedor Luiz Brito, estudante 
de Comunicação e criador 
do Site Pergaminho Digital, 
especializado em Cultura Pop. 
Quando: Terça-feira (18/12), 
das 18h às 20h 

Grupo de Estudo de 
Gênero e Sexualidade
Estudo de gênero e 
sexualidade com discussão 
teórica e apresentação de 
artigos científicos, aproximando 
acadêmicos, professores e 

sociedade civil com a política 
pública LGBT.
Quando: Terça-feira (18/12), 
das 18h às 20h.

Contação de histórias
O projeto incentiva os 
leitores a ouvir, ler e contar 
histórias. Proporciona a 
reflexão e a discussão sobre 
as obras narradas pelo 
contador de histórias Chicão 
Oliveira. Realizado mediante 
agendamento.
Quando: Terça e quinta-feira 
(18 e 20/12), às 9h e às 14h

Curso de Geofilosofia e 
Meditação
Realizado pela Associação 
de Geofilosofia (AGEAC), o 
projeto apresenta a filosofia 
nas diversas culturas antigas, 

além de oferecer gratuitamente 
aulas práticas de meditação. 
Recomendável trazer toalha ou 
colchonete.
Quando: Quinta-feira (20/12), 
17h (1ª aula) e 18h30 (2ª aula)
Tema: Simbolismo do Natal
Inscrições e informações: (85) 
3476.9507 / 99626-1541 / 
98879-1422

Biblioteca Além do Espaço 
Físico
O projeto oferece a 
apresentação cênica de contos, 
poesias, crônicas de autores 
universais, com a narrativa de 
Cícero Teixeira Lopes.
Quando: Mediante 
agendamento
Para agendamento: Av. da 
Universidade, 2572 – Benfica, 
Fone: (85) 3105.1299, e-mail: 

bibliotecadolor@yahoo.com.br

Visita guiada
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 (Mediante 
agendamento)

Para agendamento: Av. da 
Universidade, 2572 – Benfica, 
Fone: (85) 3105.1299, e-mail: 
bibliotecadolor@yahoo.com.br

BIBLIOTECA MUNICIPAL DOLOR BARREIRA
Endereço: Av. da Universidade, 2572 – Benfica Telefone: (85) 3105.1299 



CENTRO CULTURAL CASA DO
BARÃO DE CAMOCIM
Endereço: Rua General Sampaio, 1632 – Centro

Exposição Dhamma, de Nárcelio Grud
O equipamento cultural dedicado às artes visuais recebe, até
o dia 16 de novembro, a exposição “Dhamma”, reunindo obras
do artista Narcélio Grud. A ação faz parte da programação da 
quinta edição do Festival Concreto – Festival Internacional de
Arte Urbana.
Visitação: Terça a sexta-feira, das 9h às 19h; sábado e 
domingo, das 10h às 17h.

Festival de Comida Nordestina
Renomados chefs da Associação dos Chefs de Cozinha

do Ceará (ACC) apresentam pratos característicos da
culinária nordestina, por um preço acessível de R$10.

Quando: Quinta, sexta e sábado (20, 21 e 22/12),
das 18h às 22h.

MERCADO CULTURAL DOS PINHÕES
Endereço: Praça Visconde de Pelotas - Centro

VILA DAS ARTES
Endereço: Rua 24 de Maio, 1221 – Centro Telefone: (85) 3252.1444 

Programa de Férias da 
EAV – Curso de Produção, 
com Ticiana Augusto Lima
A Escola Pública de Audiovisual 
da Vila das Artes abre a 
temporada de cursos gratuitos 
durante o período de dezembro 
e janeiro. O Curso de Produção 
com a Realizadora Ticiana 
Augusto Lima, busca preparar 
o aluno para atuar como 
produtor, com uma visão 
técnica, administrativa e criativa. 
Período de inscrição: 17/12 a 
03/01

Cineclube 24 Quadros – 
Mostra “Os Desajustados”
Cineclube realizado mediante 
cessão de espaço na Vila 
das Artes, apresenta no mês 
de dezembro uma mostra 
que fala sobre personagens 
marginalizados em ambientes 
de silenciamento social.
Quando: Sexta-feira (21/12), 
às 18h30
Filmes: Os Inquilinos 
(BRA/2009) Dur. 103 Min. 
Direção: Sergio Bianchi

Edital de Formação Básica 
em Dança 2019
A Vila das Artes está com 
inscrições abertas para uma 
nova turma no Curso de 
Formação Básica em Dança, 
por meio de edital. Serão 
admitidos alunos para a nova 
turma do primeiro ano, com 
idade mínima de oito anos e 
máxima de 10 anos, e para 
as turmas em andamento 
(segundo, terceiro e quarto 
ano), com idades entre 09 e 
13 anos. O curso formativo tem 
duração de seis anos.

Inscrições: até 31 de janeiro de 
2019 (site Vila das Artes)
Audição: 04 a 15 de fevereiro 
de 2019
Divulgação Resultado 
Preliminar: 21 de fevereiro de 
2019
Recurso: 22 a 28 de fevereiro 
de 2019
Resultado Final: 01 de março 
de 2019
Matrículas novos alunos e início 
das aulas: 11 de março de 
2019



PASSEIO PÚBLICO
Endereço: 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 fim de semana. 
Quando: Sábado (22/12), às 12h30
Atração: Trio Caixa De Som – Carlinhos Perdigão, Marcelo Justa e João Paulo Holanda
Quando: Domingo (23/12), às 12h30
Atração: Samuel Rocha Convida


