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BRASIL

Nova Agenda de Cursos
Confira programação de cursos do
Centro de Contação de História
e Núcleo Ayty para agosto.
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Aprenda a falar em
Público

Forum de
Humanização 2012

Dicas do Núcleo Ayty

De Junho a Dezembro
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Atenção! O Viva está de mudança
para um novo endereço
A partir do mês de agosto já estaremos na nova sede. Anote
o endereço: Rua Fortunato, 140, Santa Cecília - São Paulo,
próximo à estação de metrô Santa Cecília.
O número de telefone continuará o mesmo. Logo mais
convidaremos a todos para conhecerem este novo espaço que
é uma grande conquista, neste ano em que o Viva completa
15 anos.

aconteceu
Nos dias 25 e 26 de maio foi realizado o V Workshop "A
descoberta do brincar e contar histórias na saúde mental".
O evento reuniu cerca de 70 pessoas entre Educadores,
professores, familiares, cuidadores, psicólogos, psiquiatras,
pedagogos, contadores de histórias e a sociedade em geral.
A programação contou com palestras, minicursos e
diversas oficinas durante os dois dias. Para contribuir com
o enriquecimento de informações aos participantes foram
entregues dois manuais de atividades lúdicas, um de “Contar
Histórias” e o outro do “Brincar”. Confira os conteúdos através
dos links abaixo:

[+] Manual de Atividade Lúdica: Contar Histórias
(http://goo.gl/d19Jx)
[+] Manual de Atividade Lúdica: Brincar
(http://goo.gl/BOKwB)
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Agenda de Cursos viva e deixe viver
Nova agenda de cursos
A partir desta edição, o Historiar trará a programação bimestral de todos os cursos do Viva.
Assim você poderá se organizar com antecedência para participar das atividades. Além disso,
estamos organizando as categorias dos cursos de uma forma mais simples e prática para os
diversos públicos que procuram nossas atividades e de acordo com os departamentos:

CENTRO DE CONTAÇÃO
DE HISTÓRIAS

NÚCLEO AYTY

Cursos sobre artes, literatura, jogos lúdicos,
entre outros. Participe das atividades
artísticas do Centro de Contação de Histórias
que, além da capacitação técnica e criativa,
transformam seu modo de enxergar a vida
e até de se relacionar.

Cursos que focam a humanização, responsabilidade
social e a comunicação. As atividades do núcleo
Ayty capacitam as pessoas a colocarem em
prática o conceito de humanização nos mais
diversos cenários e situações, tendo como
principal ferramenta a comunicação.

PROGRAMAÇÃO DE AGOSTO
OBS.: Devido à mudança de endereço do Viva, no mês de julho não oferecemos cursos e oficinas.

NÚCLEO AYTY
• Cursos somente para voluntários do Viva nas áreas de humanização
e comunicação.

01/08 (Quarta)
das 18h45 às 21h45
São Paulo

Oficina: Cuidado ao Cuidador-Voluntário – Cuidando de si
para bem cuidar do outro.
Com Lucélia Elizabeth Paiva

CENTRO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
• Cursos abertos a toda sociedade nas áreas de artes
(literatura, teatro e contação de história)

02/08 (Quinta)
das 18h45 às 21h45
São Paulo

04/08 (Sábado)
das das 9h às 17h
São Paulo

22/08 (Quarta)
das 18h45 às 21h45
São Paulo

25/08 (Sábado)
das 9h às 17h
São Paulo

30/08 (Quinta)
das 19h às 21h
São Paulo

Oficina: Contar para encantar - a arte de contar histórias
Com Vanessa Meriqui
Oficina: Técnicas Teatrais para Comunicação em Público.
Com Alexsandra Mauro
Oficina: Chá com histórias.
Com Andréa Nogueira
Oficina: Conto de fada - Portal de entrada para
o mundo interior.
Com Sueli Pecci Passerini
Palestra Especial: Experiências de contação de história para
crianças vítimas de abuso sexual. Prática de contar histórias:
desinibição e recursos a utilizar.
Com Nilza Pinheiro Chaim

[+] Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e confira mais detalhes dos cursos e currículos dos profissionais.
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DICAS do Núcleo AYTY
• Como falar bem em público
Abaixo seguem algumas dicas retiradas do site www.oglobo.com para
melhorar sua comunicação. Confira e use em seu dia a dia:
• Prepare-se para falar
• A naturalidade pode ser
considerada a melhor
regra da boa comunicação.
• Não confie na memória, leve
um roteiro como apoio

• Use uma linguagem correta
• Saiba quem são os ouvintes
• Tenha começo, meio e fim
• Tenha uma postura correta
• Seja bem-humorado
• Fale com emoção

Leia mais sobre esTe assunto em:
http://goo.gl/GlPf5

DICAS do centro de contação
de histórias
• O RITMO DE UMA NARRAÇÃO
Uma narração é uma sucessão de emoções: surpresa, dúvida, encantamento,
medo, ansiedade, alívio, revolta, admiração, alegria e tantas outras. Para
conseguir o envolvimento da plateia é necessário suscitar estes momentos
de emoções de uma forma planejada, onde eles estejam estrategicamente
colocados e alternados. Uma boa narração precisa ter ritmo e, para
empregá-lo, é necessário entender as partes que compõem uma história:
introdução, enredo, ponto culminante e desfecho.
FONTE: www.educardpaschoal.org.br • Cartilha: Além do Encantamento

• PREVENÇÃO EM SAÚDE
A importância de lavar as mãos
As mãos são a principal via para a transmissão
de vírus, quer seja pelo contato físico social quer
pelo toque em objetos. De acordo com o Centers
for Disease Control and Prevention (CDC), se
você não lavar as mãos com frequência, pode
apanhar germes e infectar-se, aumentando o
perigo toda vez que tocar seus olhos, nariz ou
boca.
Se as pessoas não lavam as mãos com frequência
(especialmente quando estão doentes), podem
transmitir germes para outras e também
contaminar objetos.
Como lavar as mãos corretamente:
Use água morna e sabão ou sabonetes

antibacterianos.
Se você suspeitar que
tocou em alguém com
uma infecção, use um
desinfetante para as mãos
à base de álcool.
Esfregue toda a superfície
das mãos vigorosamente.
Enxágue bem sob água
corrente e seque com
uma toalha limpa.
Em banheiros públicos, considere usar uma
folha de papel para acionar a descarga e tocar
as maçanetas das portas porque esses locais
podem estar repletos de germes.
Fonte: www.cuidadossaude.com
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COMO LAVAR O NOVO AVENTAL DO VIVA
O novo avental pode ser lavado diariamente apenas com cuidados básicos
para tecidos 100% poliéster, sem a necessidade do uso de ativos químicos ou
físicos para sua descontaminação. A tecnologia de nanopartículas garante a
desinfecção do material e a permanência das propriedades bacteriostáticas
mesmo após inúmeras lavagens. As características desse equipamento
de proteção individual aumentam a segurança do Profissional da Saúde e
do Contador de Histórias durante seu trabalho, evitando que as bactérias
hospitalares sobrevivam por qualquer período na vestimenta de proteção.

30 melhores livros infantis 2012
Confira a lista dos 30 melhores livros infantis de 2012 indicados pela Revista
Crescer. São dicas de livros que podem auxiliar na hora de contar histórias.
Acesse: http://goo.gl/rxVzA

Um garoto chamado
Rorbeto

Melchior,
o mais melhor

Escrito pelo Rapper Gabriel, o Pensador,
conta a história de um menino que vive
numa comunidade pequena e muito simples.
Essa história sobre aceitação e autoestima
é, ao mesmo tempo, tocante e divertida.
Editora Cosac-Naify.
Visite:
www.confabulandoimagens.blogspot.com

Um livro escrito pelo artista
plástico Vik Muniz, famoso por
utilizar materiais inusitados como
açúcar, chocolate e lixo em suas
obras. E ilustrado pela cantora e
compositora Adriana Calcanhotto.
Editora Cobogó.

eventos viva
De junho a dezembro: Fóruns de Humanização 2012.

Participe dos Fóruns e aproveite para conhecer e compartilhar novas
ideias sobre a humanização da saúde. Este ano, os encontros terão como
tema “Interdependência entre educação, saúde e comunicação”. Confira a
programação em www.vivahumanização.org.br

SIGA O VIVA:

facebook.com/vivaedeixeviver

Apoiadores:
Agência Tudo • BVDA • Centro de Voluntariado São Paulo • Conexão Médica
• Eii! Comunicação • Garilli • Gnova • GTEC • Laborprint • Leitor Recortes
• hotel:filmes • Imagem Paulista • Intercode • Minhas Inscrições • Moro
Müller Mazzonetto • Oficina da Palavra • Open Films • Paulo Zilberman –
ilustrador • Propaganda & Marketing • RWA - Artes Gráficas • SPO + Pantani
• Tentáculo Áudio • TV Globo • Up and UP • Walter Rodrigues – Estilista • Y&R.

@vivasp
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