


DOMINGUEIRA DE HISTÓRIAS

ACONTECEU NO VIVA ! Clique aqui e con�ra+

VENHA PARTICIPAR DA PRÓXIMA 

DOMINGUEIRA DE HISTÓRIAS

 

27/04 
10h00 às 12h00 
São Paulo

Meninas, mulheres, princesas.
Com Michelly de Freitas e Grupo do Hospital
Guilherme Álvaro, de Santos (SP).

30/03 
10h00 às 12h00 
São Paulo

23/02
10h00 às 12h00 
São Paulo
 

Lendas Indígenas
Com José Eduardo “Dudu”
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MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OFICINAS, CURSOS E DOMINGUEIRAS
Acesse www.vivaedeixeviver.org.br para saber mais sobre seu curso de interesse, conferir os currículos dos 
profissionais e mais detalhes. 

São Paulo saudoso
Com Bia Amorim

26/01
10h00 às 12h00 
São Paulo
 

Comemoração do Purim – Tradição Judaica
Com Ita Liberman e Maria Lúcia Dias de Barros 
(Malu), do Grupo ERA UMA VEZ,  do Centro de 
Cultura Judaica.

http://
http://www.vivaedeixeviver.org.br/Domingueiras-de-Historias


CURSOS E OFICINAS

ACONTECEU NO VIVA ! Clique aqui e con�ra+

29/01
18h45 às 21h45 
São Paulo
 

 

 

22/04 
18h45 às 21h45 
São Paulo
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08/05 
18h45 às 21h45 
São Paulo

08/05 
18h45 às 
21h45 
São Paulo

16/04
18h45 às 21h45 
São Paulo

 CONFIRA A AGENDA DAS PRÓXIMAS OFICINAS

08/03 
09h00 às 12h00 
São Paulo

Memórias, relatos e invenções... Pororoca de histórias
Com Fabiana Prando

Contando histórias com teatro de sombras 
Com Valter Valverde

Compreendendo a literatura infantil 
Com Magaly Romão
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AGENDA DE CURSOS E OFICINAS  VIVA E DEIXE  VIVER

Narrando Histórias com Objetos 
Com Silvio Messias

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OFICINAS, CURSOS E DOMINGUEIRAS
Acesse www.vivaedeixeviver.org.br para saber mais sobre seu curso de interesse, conferir os currículos dos 
profissionais e mais detalhes. 

O�cina: Entrou por uma porta saiu por outra.
Com Aparecida de Fátima Amorim

Contando histórias para os pequeninos
Com Mônica Inocêncio

http://www.vivaedeixeviver.org.br/Cursos-e-Oficinas-Sao-Paulo
http://www.vivaedeixeviver.org.br/


BOLETIM AFILIADAS

O Instituto Rio de Histórias, que representa o projeto Viva 
e Deixe Viver no Rio de Janeiro, iniciou, no dia 22 de março, 
o treinamento para 122 novos voluntários. No ano de 2014, 
o Rio de Histórias/Projeto Viva e Deixe Viver foi escolhido 
como projeto de extensão para os cursos de Serviço Social, 
da área de Saúde, e Letras e Pedagogia, da área de Humanas, 
da Universidade Estácio de Sá. Dentre os 122 novos volun-
tários em treinamento, há um grupo de 20 alunos do pro-
jeto de extensão da Estácio de Sá e 20 colaboradores da 
Unimed-Rio, nossa parceira social. Os demais se candidata-
ram pelo site do Viva e Deixe Viver.
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Nos primeiros meses do ano teve início o processo de 
seleção em algumas de nossas afiliadas. No dia 11 de março, 
iniciamos a formação da 8ª turma de Contadores de 
Histórias de Ribeirão Preto, que vai se estender até fim de 
junho. A primeira palestra contou com a presença muitos 
inscritos. Também iniciamos o processo seletivo no Rio de
Janeiro - Rio de Histórias e na Associação Viva e Deixe 
Viver de Brasília.

Há 16 anos, o Viva treina e capacita voluntários 
para se tornarem contadores de histórias. Dessa 
forma, contribui para a saúde e a educação da 
criança e do adolescente hospitalizados, levando 
alegria, risadas e boas histórias. No dia 08 de 
fevereiro, demos início ao treinamento de mais 
uma turma de voluntários. Todas as 300 vagas 
foram preenchidas. O final do processo de 
capacitação está previsto para acontecer em
31 de agosto de 2014. 

Em Marilia, a quinta capacitação de novos voluntários terá inicio em 11 de abril com a palestra 
"Sensibilização".  Acontecerá no Auditório da UNESP, com capacidade para 120 pessoas, e já 
conta com 99 inscritos, entre estudantes universitários, professores, pedagogos entre outros.
Hoje Marilia conta com 45 voluntários atuando na Santa Casa, Hemocentro, Hospital Materno 
Infantil e São Francisco, com a feliz perspectiva de ver o grupo crescer. Para mais informações 
 clique aqui e Saiba +
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ENCONTRO DE VOLUNTÁRIAS DO 
HOSPITAL SEPACO

INSTITUTO VIVA 
HISTÓRIAS - RECIFE
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VALDIR CIMINO, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE 
VIVER, VISITA A AFILIADA DE SALVADOR
No mês de março, o presidente do Viva, Valdir 
Cimino, esteve na Bahia, participando de alguns 
eventos realizados pela afiliada de Salvador.
Um dos encontros teve a presença de parceiros 
sociais e voluntários contadores de história, que 
foram convidados para a apresentação do Planeja-
mento 2014/2015. Este evento aconteceu no dia 17 
de março na Escola Estadual de Saúde Pública – 
EESP.

A Associação Viva e Deixe Viver estimula a 
realização de encontros e reuniões com os 
contadores de histórias, com o objetivo de 
promover a integração e a troca de experiên-
cias. As voluntárias do Hospital  Sepaco  já  
aderiram à ideia. O encontro de voluntários é 
importante, pois resulta em maior interação e 
intercâmbio de técnicas e vivências de seu 
cotidiano como contadores  de histórias.
O Viva incentiva você, voluntário, para seguir   
o exemplo das contadoras do Hospital Sepaco, 
organizando também  um encontro com seu 
grupo de atuação.
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A parceria com hospitais no Recife vem cre-
scendo. No dia 22 de março, os novos volun-
tários visitaram o nosso mais recente parceiro, o 
Hospital Pediátrico Helena Moura, que naquele 
mês estava iniciando as atividades com os conta-
dores de histórias. Esta é mais uma iniciativa da 
Associação Viva e Deixe Viver, para que cada dia 
mais crianças e adolescentes sejam beneficiados 
com a alegria e as histórias dos nossos contado-
res. 



N.41   Ano 8   Janeiro/Fevereiro/Março/Abril de2014
Pág. 6

SIGA O VIVA:

ATENÇÃO PARA O BALANÇO SOCIAL 2013!
Informamos com orgulho que o nosso Balanço Social será lançado no final 

de abril!
O Viva é uma entidade comprometida com sua missão e, por isso, utiliza todos os recur-
sos captados com consciência e de forma sustentável para a continuidade e ampliação 
de seu trabalho. Além do investimento na preparação do contador de histórias, o Viva 
também cuida das ferramentas que ele utiliza no atendimento aos pequenos pacientes. 
Outra preocupação é a manutenção das atividades necessárias para garantir a qualidade 
e a constância do atendimento, trazendo resultados significativos na promoção da 
leitura, no apoio à Educação e na Humanização da Saúde. Para mostrar os nossos resul-
tados, lançamos anualmente o Balanço Social, no qual é possível conferir todas as ações 
realizadas no ano que passou.

facebook.com/vivaedeixeviver @vivasp

VIVA INDICA! 
PEDAGOGIA DO ENCONTRO

GABRIEL PERISSÉ
Como ensinar alguém a viver os valores humanizadores?
É possível educar para uma vida criativa? O que é cria-
tividade e quais as suas relações com a ética? Educar é 
impor limites ou descortinar horizontes? Como trans-
formar a sala de aula num lugar de grandes descobertas?
Neste livro, Gabriel divulga os trabalhos e pesquisas que 
tem realizado no Núcleo Pensamento e Criatividade - 
NPC, apresentando uma proposta de formação docente 
capaz de responder aos desafios que os professores da 
educação básica e do ensino superior enfrentam diari-
amente em sua atuação profissional.

VIVA NA MÍDIA
A CONTADORA DE HISTÓRIAS DO VIVA, ALESSANDRA MAURO, PARTICIPA
DO PROGRAMA PAPO DE MÃE, DA TV BRASIL

No dia 30 de março, a contadora de histórias do Viva,
Alessandra Mauro, participou do programa Papo de Mãe,
da TV Brasil. O programa mostrou como as mulheres
conciliam o trabalho, a família e tarefas domésticas. O 
assunto foi debatido por mães, filhos e especialistas.  Ales-
sandra apresentou, com o as crianças, o trabalho
feito pela Associação. Clique aqui e saiba +


	Página 1
	historiar
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	página 4
	página 5


