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BOlETIM ElETrÔNICO

Curso Viva e Deixe Viver de contação de histórias 2017
“arte de contar histórias e do brincar no âmbito saúde e da educação” 

Palestra realizada no dia 25 de março no Auditório da Uninove das 9:00h às 12:00h. 
Com 500 pessoas inscritas, sendo, 250 inscritos pela Viva e 250 alunos da Uninove. Com 
a abertura de uma Contação de História com o Contador Dudu. Com as disciplinas: 
“Formação “de Leitores”, ministrada por Marcos Kirst e “O Valor do Registro no Diário do 
Contador”, ministrada por Tony Silva – Antônio Alfredo Silva.

sÃO PaUlO

Tony Silva.

Marcos Kirst.

Projeto “História ConVida”
No Projeto História Convida, foram realizadas apresentações de contação de histórias 

baseadas em livros infanto-juvenis altamente indicados de nossa literatura, para promover 
e valorizar autores brasileiros consagrados, estimulando a arte de contar histórias e 
a leitura em escolas públicas de São Paulo. As escolas receberam exemplares do livro 
utilizado, para que as crianças possam interagir com a história de forma mais completa 
posteriormente. Após cada uma das apresentações foram realizadas oficinas sobre a 
arte de contar histórias para as crianças expectadoras e as escolas também receberam 
exemplares do Jogo “Eu Conto!”.

Nos dias 07, 09, 10 e 13 de março as escolas que recepcionaram as ações da Associação 
Viva e Deixe Viver foram: EMEF Herbert de Souza e EE Major José Marcelino da Fonseca. E 
em cada uma das escolas participaram cerca de 200 crianças.

Profissionais que realizaram as ações: Magaly Romão, Tony Silva, Alexsandra Mauro, 
Carlos Sereno, Violeta Dib, Fabio Lisboa e Isaias Nascimento.
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Mahle
No dia 04 de março foi realizada uma ação de sensibilização para o voluntariado 

na cidade de Indaiatuba em parceria com a MAHLE Metal Leve e a FIEC (Fundação 
Indaiatubana de Educação e Cultura). Ao todo 24 pessoas de diversas empresas da região 
participaram do evento que contou com a participação de Valdir Cimino e uma oficina 
do Jogo “Eu Conto!”. A ação aconteceu na unidade 1 da FIEC.

Oficinas do Jogo “Eu Conto!” – Ponto de Cultura
Nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 de março aconteceram oficinas do Jogo “Eu Conto!” gratuitas, 

através do projeto “Viva a descoberta do brincar e contar histórias” do Ponto de Cultura.

Atividades interligadas com o 
nosso Ponto de Cultura voltadas aos 
profissionais que promovem educação e 
trabalham com o público infanto-juvenil. 

Cada participante ganhou um 
exemplar do jogo e futuramente utilizará 
a dinâmica da oficina com crianças e 
adolescentes, construindo histórias em 
grupo.

O Ministério da Cultura e a Associação 
Viva e Deixe Viver promovem o projeto 
“Viva a Descoberta do Brincar e Contar 
Histórias” que tem como proposta 
oferecer, por meio de atividades de 
capacitação e oficinas, ferramentas e 
técnicas sobre a cultura do brincar e do 
contar histórias para diversos profissionais 
que trabalhem no desenvolvimento 
humano e na formação de crianças 
e adolescentes no âmbito da saúde e 
educação.

O objetivo foi apresentar e ensinar 
sobre o jogo “Eu Conto!” um jogo de 
cartas que propõe além da criação de 
novas histórias, a possibilidade de gerar 
em seus participantes o estimulo em 
escrever e se transformar em um autor 
de histórias.

Profissionais que realizaram as ações: Dora Estevez, Tony Silva, Carlos Sereno e 
Alexsandra Mauro.

Contação de Histórias - IHF
No mês de março iniciamos as visitações nas entidades beneficiadas pelo IHF, 

promovendo um momento de contação de histórias para o público atendido pela 
instituição. Os contadores de histórias, Carlos Sereno e Fabiana Prando, estiveram nos dias 
15 e 30 de março nas seguintes instituições: NEED e Augusto Neves.

O Instituto Helena Florisbal promove assistência social gratuita às suas entidades 
credenciadas, trazendo a melhora na qualidade de vida de todos os seus assistidos.
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Dia Internacional do Contador de Histórias na Bahia
Para celebrar o Dia Internacional do Contador, os voluntários da Bahia participaram 

ativamente do Projeto Teatro Griô em Flor - Somos Feitos de Sonhos e Histórias. Constou 
da programação uma oficina gratuita de contação de histórias, na qual duas voluntárias 
da Viva fizeram parte: Maria José Pinheiro e Carmen Esquivel. O evento incluiu uma 
homenagem especial a Mabel Velloso - educadora, escritora, compositora e cordelista 
baiana. Houve ainda o lançamento do livro de Vanda Machado - A Galinha Conquém, 
além de outras atividades que entraram pela noite adentro. 

No dia 27 de março, o Serviço Social do HGE – Hospital Geral do Estado desenvolveu 
atividades com familiares no espaço Livres Livros, no Parque da Cidade. Foi uma manhã 
em que as atividades lúdicas, incluindo contação de histórias e brincadeiras de roda, 
proporcionaram a integração total dos participantes.

BaHIa

Eventos Bahia.

Quatro dias de muitas atividades
O Distrito Federal acolheu relevantes eventos em comemoração ao Dia Internacional 

do Contador de Histórias. No dia 17 de março, na Embaixada de Portugal, a Associação 
Amigos das Histórias organizou um debate que teve a participação dos voluntários da 
Viva. “A importância afetiva do contador de histórias na vida de quem ouve Histórias” 
foi o tema central da mesa composta por: Ailton Guedes - contador de histórias, William 
Reis - Presidente da Associação Amigos das Histórias, João Pignatelli - representante da 
Embaixada de Portugal, Ikechukwu Sunday Nkeechi - griot e contador de histórias e Fábio 
Pereira de Souza - Subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação da 
Secretaria de Educação do Distrito Federal. A programação do evento incluiu homenagens 
ao cineasta Andrade Júnior e à Irmã Renilda, integrante da editora Paulinas.

BrasílIa
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No mesmo dia 17 de março, à noite, o Hospital Regional de Ceilândia realizou o 
Acolhimento: encontro que objetivou transmitir instruções sobre o voluntariado que atua 
em hospitais e as novas regras das instituições de saúde para registro do trabalho voluntário, 
bem como sua formalização por meio de um termo de compromisso. Na ocasião, a 
coordenadora da Viva em Brasília - Adriana Dias - fez uma apresentação lúdica sobre a 
higienização das mãos. O sucesso foi tanto que gerou um convite para repetir a palestra 
no hospital de Brazilândia!

À direita Cineasta de Brasília – Andrade Júnior.

Adriana orientando os participantes sobre o uso 
do álcool gel e demonstrando na caixa de luz 
negra os pontos que não foram higienizados.

Adriana explicando os passos 
para higienização das mãos.

Isadora, Adriana, Leda no evento de Acolhimento 
dos voluntários profissionais e sociais – HRC.
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A Associação Viva também esteve ativa no dia 18 de março, na Livraria Visconde 
onde ocorreu o lançamento do livro “Juju no Hospital: uma história real”, escrito pela nossa 
talentosa contadora de histórias Priscila Castello Branco. O sucesso foi absoluto, com 
direito a algodão doce, bolo de pote personalizado, balas, chocolates e pintura no rosto 
das crianças presentes. 

Lançamento Juju no hospital.

Cantigas de roda no evento 10 horas de histórias. 
No meio da roda, nossa voluntária Sônia Morato.

Voluntária Marlúcia no evento 10 horas de histórias. Voluntária Leda Dal no evento 10 horas de histórias.

Ainda no dia 18, o Shopping Pátio Brasil foi palco do evento “10 horas de histórias”, 
também organizado pela Associação Amigos das Histórias. Lá, nossas voluntárias Leda 
e Marlúcia se apresentaram, encantando crianças e adultos com suas muitas histórias, 
cantigas de roda e diversão. Os representantes da Viva em Brasília registram e agradecem 
o empenho dos parceiros da Associação Amigos das Histórias, principalmente aos amigos 
e irmãos Maristela Papa e William Reis que tornaram mais significativa essa data.
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História Bus no Catetinho de Brasília.

Mais cantigas de roda no História Bus. Leda Dal.

No dia 19 de março aconteceu o História Bus, um passeio turístico pela cidade com 
muitas histórias e lendas sobre Brasília. A Associação Viva estava presente! Durante todo 
o dia, se apresentam nomes do DF, como a Banda Amigos das Histórias, Stela Maris Villa 
Verde, Neide Abreu, Ivete Valente, Leda, Claudete e Marlúcia. Contadores de outros 
Estados do Brasil também estavam por lá. Entre eles: Ozenir (MT), Nani Encantadora 
(SP), Dalci Brincante (GO), Glauter Barrros (RJ), Andrea Sousa (SP), Ailton Guedes (SP) e o 
convidado internacional Ikechmukwy Sunday (Nigéria).

Para encerrar com distinção as celebrações pelo Dia Internacional do Contador em 
Brasília, a Associação Viva, representada pelas voluntárias Leda, Marlúcia, Renata e Evelin, 
esteve presente em ato solene alusivo à data, na Câmara dos Deputados.

Sessão solene na Câmara.

Sessão solene na Câmara.

Voluntários em ação na Páscoa
Os voluntários da Viva que atuam em três hospitais infantis de Marília/SP produziram e 

doaram lembranças com o tema Páscoa. Com autorização da chefia de enfermagem 
e da direção técnica do Hospital Materno Infantil, do Hemocentro - Hospital Dia e do 
Hospital São Francisco, as crianças receberam uma pequena lembrança, carinhosamente 
confeccionada pelas voluntárias, embaladas em uma graciosa sacolinha.

No Hospital psiquiátrico, os pacientes pintaram desenhos com motivos de Páscoa. 
Havia muitas cestinhas de ovos e coelhinhos para colorir!

MarílIa
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Hospital Materno Infantil.

Hemocentro.

Hospital psiquiátrico.
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No Asilo, onde algumas de nossas voluntárias tem feito um trabalho semanal, atividades 
artesanais com os idosos não faltaram. Esta atividade voluntária tem sido muito bem 
recebida na instituição.

Hora do Contador: preservar a voz para contar melhor
Qual é a relação entre alimentação e contação de histórias? Como aumentar o volume da 

voz sem irritar a garganta? O que fazer para contar histórias por algumas horas sem prejudicar 
a voz? Todas essas dúvidas foram esclarecidas na Hora do Contador, evento realizado no dia 
10 de março, no Auditório do Hospital Santo Antônio. A palestrante - fonoaudióloga Fernanda 
Kavaliunas - explicou como “funciona” a voz, o que ajuda ou prejudica seu funcionamento, 
além de ensinar vários e divertidos exercícios para aquecer e desaquecer a voz, apropriados 
ao uso dos contadores, antes e depois das atuações. Essa palestra faz parte de um conjunto 
de eventos que objetiva aperfeiçoar o trabalho de nossos contadores. Aguardem as próximas! 
Todas serão filmadas e disponibilizadas aos contadores interessados.

Formação: muita história e alegria

 Alegria foi a tônica do primeiro encontro de Formação de Novos Contadores, ocorrido 
em 18 de março de 2017, que incluiu, é claro, muita contação de histórias. Estiveram 
presentes 87 novos voluntários e cerca de 30 contadores, que atuaram nas mais variadas 
funções, dando apoio para que tudo acontecesse da melhor forma possível. A Formação 
se iniciou com a apresentação da peça “A tartaruguinha que perdeu o casco” realizada 
por um grupo de contadores. Essa peça foi desenvolvida pela Associação Viva Vida, uma 
ONG voltada para o estímulo de doações e transplantes, e vem sendo apresentada pelos 
voluntários da Viva em vários eventos. Em seguida, foi feita uma dinâmica de integração, 
seguida da palestra da coordenadora Idione Rosa, que abordou “Os princípios e diretrizes da 
Associação Viva e Deixe Viver” e esclareceu as dúvidas apresentadas pelos participantes.

No intervalo da palestra, Quele Zanini Borges contou a história “Vaca que botou 
um ovo”, expondo aos novos voluntários a forma como são contadas as histórias em 
ambiente hospitalar. Essa é uma das novidades da Formação deste ano: a cada encontro 
um contador irá apresentar uma história exatamente como faz em suas contações no 
hospital. Com isso, os que chegam poderão ter, antes mesmo de fazerem as vivências, 
uma visão de como atuamos e da diversidade de formas de contar que adotamos. O 
evento foi realizado no auditório do Hospital da Criança Santo Antônio da Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre.

POrTO alEGrE

Atividades no Asilo.
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abril começa trazendo uma data muito importante: dia 2, Dia Internacional do livro 
Infantil. a leitura é importante, ninguém tem dúvida disso. E quando se trata da infância ela 
é ainda mais importante, pois estaremos formando o adulto do futuro. O que nos faz lembrar 
do dia 28, quando comemoramos o Dia Mundial da Educação. O que estamos fazendo com 
as nossas crianças e o que queremos delas no futuro? Outra data que 
nos faz refl etir é o Dia Mundial da Saúde, comemorado no dia 7. Como 
estamos cuidando de nós mesmos?

Abril é um mês que traz muitas datas para refl exão, mas dependerá 
de cada um de nós parar por alguns instantes e pensar sobre estes 
assuntos tão importantes para o momento e para o futuro.

Por: Monik lelis, fazedora da Viva.

MINI HIsTÓrIa

Viva na praça
Com o apoio da Livraria Praça de Casa Forte e objetivando 

compartilhar experiências obtidas nas contações de histórias, 
promovemos uma rodada de contação com os voluntários 
da Viva Recife, no dia 11/março, das 10 às 12h, em um espaço 
físico muito agradável e bem projetado, também marcamos 
o encontro com a entrega do lindo livro: Juju no Hospital uma 
história real, de Priscila Castello Branco.

Formação de novos voluntários
Está sendo realizado no Auditório Roque de Brito da 

UNINASSAU, Bloco B, localizado à Rua Guilherme Pinto, 
400 - Derby, Recife – PE, uma nova turma de formação de 
contadores de histórias, que integram o curso “A Arte de 
Contar Histórias no Âmbito da Saúde e da educação”. O 
Módulo I, conduzido por Ana Inês, foi realizado dia 25/mar 
e o Módulo II, acontecerá no mesmo local, dia 29/abr, das 
8h30 às 12h. A abertura do evento contou com a presença 
do representante do Grupo Ser Educacional, Givanildo 
Amâncio, instituição que está apoiando o evento.
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