
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
20 A 26 DE JANEIRO DE 2020

A Prefeitura de Fortaleza divulga, por meio da Secretaria Municipal da 
Cultura de Fortaleza (Secultfor), a programação detalhada e o plano 
operacional do Pré-Carnaval 2020. A programação terá início nesta 
sexta-feira (24/01) e seguirá até o dia 16 de fevereiro deste ano.
Data: 21 de janeiro (terça-feira), 9h
Local: Auditório do Paço Municipal (Rua São José, 01 – Centro)

II JORNADA DE TEATRO & 
EDUCAÇÃO – INSCRIÇÕES 
ABERTAS
Voltado especialmente para 
arte-educadores, professores 
formadores, estudantes, artistas 
e pesquisadores da arte teatral, 
a segunda edição do evento 
organizado pela Escola Pública 
de Teatro da Vila das Artes 
traz programação de oficinas 
e debates gratuitos norteada 
pelo tema “Teatro, Educação 
e Política: um pensar-fazer 
cotidiano”.
Inscrições: até 30 de janeiro, 
em cultura.fortaleza.ce.gov.br
Data: 03 a 16/02
Hora: das 18h às 21h (de 
segunda a sexta-feira), das 9h 

às 12h (08/02), das 9h às 13h 
e das 14h às 18h (15/02), e 
das 9h às 13h (16/02)

CURSO DE FORMAÇÃO 
BÁSICA EM TEATRO: 
PERCURSOS DE TEATRO 
PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES – 
INSCRIÇÕES ABERTAS
Promovido pela Escola Pública 
de Teatro da Vila das Artes, o 
processo formativo é destinado 
a crianças e adolescentes com 
idades entre 8 e 14 anos. 
Serão selecionados, no total, 
40 alunos para compor turmas 
com aulas semanais ao longo 
de dois anos.
Inscrições: até 11/02, em 

cultura.fortaleza.ce.gov.br
Período das aulas: terças e 
quintas-feiras para alunos de 
8 a 10 anos, e às segundas e 
terças-feiras para jovens de 11 
a 14 anos, sempre das 8h30 
às 11h
Seleção: 12 e 13/02
Resultado preliminar: 14/02
Período recurso: 17 a 21/02
Resultado final: 28/02
Início das aulas: 05/03

OFICINA “PROJÉTIL 
– ELABORAÇÃO 
DE ARTEFATOS DE 
PRODUÇÃO CULTURAL 
POR ARTISTAS-
GESTORES”, COM A 
CONDUÇÃO DE GYL 

GIFFONY – INSCRIÇÕES 
ABERTAS
A oficina é realizada a partir de 
conteúdos e reflexões sobre 
trajetória artística, planos e 
planejamento, apresentando 
parâmetros de gestão de 
interesses e projetos de quem 
vive, ou pretende viver o 
campo cultural. É voltada para 
artistas da cena, produtores 
e comunidade em geral 
interessada no campo da 
gestão e produção cultural
Inscrições: até 05/02, em 
cultura.fortaleza.ce.gov.br
Data: 10 a 18/02
Hora: das 18 às 21 horas

COLETIVA DE IMPRENSA
PROGRAMAÇÃO E PLANO OPERACIONAL DO PRÉ-CARNAVAL 2020

VILA DAS ARTES
Rua 24 de Maio, nº 1221 – Centro



OFICINA “CINEMA, 
FABULAÇÃO E FICÇÕES 
ESPECULATIVAS”, 
COM KÊNIA FREITAS – 
INSCRIÇÕES ABERTAS
Parte do programa de férias da 
Escola Pública de Audiovisual 
da Vila das Artes, se propõe 
a pensar as estratégias de 
criação e invenção no cinema 
contemporâneo, a partir das 
conexões entre o conceito de 
fabulação e o campo da ficção 
especulativa.
Inscrições: até 23 de janeiro 
de 2020, em cultura.fortaleza.
ce.gov.br
Data de realização: de 27 a 31 
de janeiro de 2020
Hora: das 9h às 13h

OFICINA “INTRODUÇÃO 
À COLORIMETRIA”, COM 
DARWIN MARINHO – 
INSCRIÇÕES ABERTAS
Parte do programa de férias da 
Escola Pública de Audiovisual 
da Vila das Artes,traz uma 
abordagem teórica e prática 
a respeito do uso da cor no 
cinema. Serão trabalhados temas 
como: importância da captação, 
da direção de arte e da fotografia 
na colorimetria; a diferença entre 
correção de cor e colorimetria; e 
ciência das cores.
Inscrições: até 23 de janeiro 
de 2020, em cultura.fortaleza.
ce.gov.br
Data de realização: de 27 a 31 
de janeiro de 2020
Hora: das 14h às 18h

CINECLUBE VILA DAS 
ARTES
Em janeiro, a Vila das Artes 
realiza mostra do Telas Aberta 
com o tema “Made In Bom 
Jardim”. Com curadoria de 
Josenildo Nascimento, a mostra 
apresenta quatro sessões de 
obras cinematográficas antigas 
e recentes, todas realizadas pelo 
coletivo Bom Jardim Produções, 
situado no bairro que leva o 
nome da produtora.
Data: Segunda-feira (20/01)
Hora: 18h
Filmes: O inferno é aqui 
(Direção: Gislândia Barros 
e Josenildo Nascimento); A 
garotinha (Direção coletiva); e 
Meus dias de bullying (Direção: 
Bárbara Oliveira e Lília Souza)

CINECLUBE 24 QUADROS
O Cineclube 24 Quadros inicia 
a programação de 2020 com a 
mostra “Grandes personagens 
femininos”, que exibirá 
quatro filmes protagonizados 
por personagens femininas 
marcantes que fizeram história 
no cinema.
Data: Sexta-feira (24/01)
Filme: Dona flor e seus dois 
maridos (Direção: Bruno Barreto 
/ BRA / 1976 / 105 min)
Hora: 18h30

O Memorial do Paço conta a história artística, política e 
geográfica de Fortaleza e do estado do Ceará, em quatro 
salões. A visitação é aberta ao público e mediante agendamento 
para grupos.
Data: Segunda a sexta-feira (20 a 26/01)
Hora: 9h às 17h

FEIRA ORGÂNICA
Feira de produtos orgânicos realizada às terças-feiras pela 
Associação para o Desenvolvimento da Agropecuária Orgânica 
(Adao).
Data: Terça-feira (21/01)
Hora: 5h às 13h

MEMORIAL DO PAÇO
Rua São José, nº 01 - 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.
Data: Sábado e domingo (25 e 26/01), 12h30
Atrações: Trio Realce – Carlinhos Perdigão, Abraham Paiva e 
Rafael Souza Lima (25/01); Macaúba e Ribamar Freire (26/01)

FESTIVAL GASTRONÔMICO
Renomados chefs da Associação dos Chefs de Cozinha do 
Ceará (ACC) apresentam pratos por um preço acessível a partir 
de R$15
Data: Quinta, sexta e sábado (23, 24 e 25/01)
Hora: 18h às 22h

PASSEIO PÚBLICO
Rua Dr. João Moreira, nº 198-250 – Centro

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

MERCADO CULTURAL DOS PINHÕES
Praça Visconde de Pelotas - Centro



LITERATURA EM FOCO
Projeto que visa debater temas 
ligados ao mundo da literatura 
pop. Em janeiro, a temática é 
“Literatura diatópica no século 
vinte”, onde será abordada 
a importância da literatura 
diatópica no contexto sócio-
cultural do século XX e seus 
desdobramentos no jovem 
leitor do século XXI. A palestra 
será mediada pelo estudante 
Gabriel Maranhão.
Data: Sexta-feira (24/01)
Hora: das 14h às 17h

CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS (MEDIANTE 
AGENDAMENTO)
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.
Data: Terça e quinta-feira
Hora: 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.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: 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.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: das 8h às 20h

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL DOLOR BARREIRA
Av. da Universidade, nº 2572 – Benfica 



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

CINE HERBÊNIA GURGEL
Cineclube com exibição 
gratuita de filmes para crianças 
de todas as idades.
Filme: Turma da Mônica: laços 
(Daniel Rezende, 2019)
Data: Terça-feira (21/01)
Hora: 15h

OFICINA DE CAPA DE 
CADERNO – TEMÁTICA 
SUPER HERÓIS E 
UNICÓRNIO
A oficina visa ensinar as 
crianças a personalizar a 
capa do caderno escolar, 
estimulando a criatividade e 
coordenação motora. Serão 
15 vagas destinadas a crianças 
de 8 a 12 anos.
Quando: Quinta-feira (23/01)
Horário: 15h

PASSEIO EXTERNO: 
DESPEDIDA DAS FÉRIAS
Numa parceria com o Centro 

Social Urbano (CSU) do 
Conjunto Ceará, a Biblioteca 
Herbênia Gurgel promove uma 
manhã de lazer, com banho 
de piscina para crianças de 8 
a 12 anos, em  despedida das 
férias. Vagas: 15
Quando: Sexta-feira (24/01)
Horário: 8h

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.
Data: Sextas-feiras
Hora: 16h às 17h

ESPAÇO CORDELIT 
(CORDEL LITERÁRIO)
Espaço da Biblioteca Herbênia 
Gurgel voltado para o incentivo 

à leitura e valorização da 
literaturade cordel, com 
exposição de cordéis de 
artistas regionais.
Quando: Segunda a sexta-feira
Hora: 8h às 12h e das 13h às 
18h

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.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: 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.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: 8h às 12h e das 13h às 
18h

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



CLUBE DA MELHOR IDADE
A Biblioteca Cristina Poeta 
realiza atividades gratuitas com 
mulheres idosas do bairro 
Autran Nunes e entorno.
Data: Terça e quinta-feira (21 
e 23/01)
Hora: 8h

OFICINA DE SLIME
Oficina gratuita para crianças 
e jovens de slime, massa 
modelável pra brincar. As 
inscrições podem ser feitas a 
partir de cadastro simples, na 
recepção da biblioteca, até o 
dia da oficina.
Data: Quarta-feira (22/01)
Hora: 08h

AULAS DE VIOLÃO
Curso de violão gratuito para 
jovens e adultos, a partir de 
11 anos. Requisito: Trazer um 
violão.
Data: Quinta-feira (23/01)
Hora: 8h às 9h

AULAS DE CORAL
A Biblioteca Pública Cristina 
Poeta oferece aulas de 
coral com faixa etária livre 
para jovens e adultos da 
comunidade do Autran Nunes.
Aulas: Todas as sextas-feiras
Hora: 8h

BRINQUEDOTECA
Espaço para brincadeiras 
e jogos pedagógicos, com 
fantoches, quebra-cabeça, 
pega-varetas, jogo de damas, 
xadrez, entre outros.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: das 8h às 12h e das 
13h às 17h

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

BIBLIOTECA CRISTINA POETA
Rua Raimundo Ribeiro, nº 580 - Autran Nunes


