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BRASIL

Oficinas, Cursos e Histórias Livros Digitais para Crianças Varal Literário
Confira a programação 
de cursos e oficinas de 
Maio e Junho.

A diversão dos livros não 
é mais apenas no papel!

Especial com a autora 
Vanessa Meriqui
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ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O VI WORKSHOP 
“A DESCOBERTA DO BRINCAR E CONTAR HISTÓRIAS NA 
SAÚDE MENTAL”

PROCURAM-SE FAZEDORES VOLUNTÁRIOS!

Participe deste evento, que tem por objetivo apresentar várias modalidades de atividades lúdicas, 
utilizadas com pacientes, crianças e adolescentes, com transtornos mentais.Uma Iniciativa da 
Associação Viva e Deixe Viver e do IPq, com apoio do Instituto C&A e subsidio do FUMCAD.  
O evento contará com profissionais de diversas áreas, em programação de palestras e oficinas, 
destacando a importância da ludicidade e da contação de histórias, tanto para crianças em situação 
de risco como para pacientes com transtornos mentais.

O Viva está precisando de fazedores voluntários que queiram ajudar na 
área administrativa. Estamos à procura de interessados que tenham 
disponibilidade de vir no mínimo uma vez por semana, 3 horas por 
dia, ou que possam trabalhar online. São vagas não remuneradas nas 
seguintes áreas: 

24 e 25 de maio • Sexta-feira e Sábado • das 8h30 às 17h30 
Local: Anfiteatro e salas do HDI, Instituto de Psiquiatria - Hospital das Clínicas 
Rua Dr. Ovídio Pires de Campos 785 - São Paulo – SP 
Informações e inscrições no site: www.vivaedeixeviver.org.br

COMUNICAÇÃO E MARKETING 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 
ADMINISTRAÇÃO

Para saber mais a respeito das vagas, mande um email para 
comunicacao@vivaedeixeviver.org.br ou pelo telefone 11 3081-6343.
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AgendA de Cursos vivA e deixe viver • MAio e JunHo

Desde novembro do ano passado o Viva está oferecendo uma oficina especial voltada para crianças, no último 
domingo do mês. As sessões acontecem das 10h30 às 12h00 e são gratuitas. Confira a programação no site. 

domingueira de histórias

INFORMAçõES SOBRE OS CURSOS
Acesse www.vivaedeixeviver.org.br para saber mais sobre seu curso de interesse, conferir os currículos dos profissionais e mais detalhes.

24 e 25/05 
das 8h30 às 17h30 
São Paulo

VI Workshop a descoberta do brincar na saúde mental 
Local: Instituto de Psiquiatria Hospital da Clinicas 
Informações e Inscrições: www.vivaedeixeviver.org.br

13/06 
das 18h45 às 21h45 
São Paulo

Oficina: A hora dos arteiros – Descobrindo personagens... criando histórias 
Com Tania Freire

19/06 
das 18h45 às 21h45 
São Paulo

Oficina: Uma história em 5 versos- técnicas do método Limerique 
Com Viviane Távora

22/06 
das 9h às 13h 
São Paulo

Oficina: Poesia e histórias para as crianças 
Com Marília Tresca

25/06 
das 18h45 às 21h45 
São Paulo

Oficina: O livro na arte de contar histórias 
Com Carlos Sereno

Centro de ContaÇÃo de histórias
• Cursos abertos a toda a sociedade nas áreas de artes (literatura, teatro e contação de historias)
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FEIRA DE TROCA DE LIVROS E GIBIS
Coordenada pelo Sistema Municipal de Bibliotecas, em mais uma parceria com a Secretaria 
do Verde e Meio Ambiente, a Feira de Troca de Livros e Gibis teve início em 2007. Devido 
ao grande sucesso o projeto foi ampliado para oito parques em 2012. O principal objetivo do 
evento é oferecer ao público a oportunidade de renovar sua biblioteca pessoal sem custo. A única 
recomendação é que os livros não sejam didáticos ou técnicos e estejam em bom estado e a troca 
acontecerá na base de 1 por 1. Próximas datas:

Dia 19 de maio – Parque Esportivo 
dos Trabalhadores (antigo CERET) 
Rua Canuto Abreu, s/n - Tatuapé 
Tel.:11 2671-8788

Dia 9 de junho – Piqueri 
(Ponto de Leitura) 
Rua Tuiuti, 515 - Tatuapé 
Tel.:11 2097-2213

DICAS DO CENTRO 
DE CONTAçãO 
DE HISTORIAS 

LIVROS DIGITAIS PARA 
CRIANçAS
A literatura infantil está cada vez mais moderna e inovadora, 
trazendo clássicos como “O Sítio do Pica Pau Amarelo” e novos 
títulos digitalizados. Dessa forma as histórias ganham imagens 
em movimento, muita cores e sons, e conquistam as crianças para 
o mundo dos livros. Os e-books podem ser baixados ou comprados 
gratuitamente através da internet. É só acessar, escolher o título e 
pronto! Caso você ainda não saiba onde encontrar um livro digital 
infantil, entre os inúmeros sites que disponibilizam esse conteúdo, 
a dica é acessar o site Virtual Books.
Fonte: www.mundodastribos.com/livros-digitais-para-criancas.html

DICAS PARA MELHORAR A qUALIDADE DA VOZ 
Nosso contador de Histórias José 
Eduardo (Dudu), do Hospital Santa 
Cecília, reuniu algumas dicas de como 
melhorar a qualidade da voz. 
 
Hidratação, lembrando que leva pelo 
menos oito horas para trazer resultados. 
Então, antes de sair para o Hospital, é 
bom se hidratar.

Treinamento vocal: 
• Comer maçãs. Pode ser, inclusive, a 
da Branca de Neve, pois os Contadores 
de História têm uma proteção adicional 
contra magias e feitiços (mastigação 
ajuda a musculatura da boca e torna 
a saliva mais fluída) 
• Repouso vocal 
• Dormir bem.

ALGUMAS COISAS qUE PODEM FAzER MAL 
À NOSSA VOz:

• Fumar, porque prejudica não só a voz como 
afeta todo o organismo 
• Leite e chocolates  em excesso (deixam a saliva 
mais viscosa e podem causar refluxo) 
• Café em excesso (irrita o estômago e desidrata)  
• Gritar ou falar muito alto 
• Exagerar nos sussurros 
• Exagerar em vozes caricatas 
• Roupas apertadas na região do abdômen 
(dificultam a respiração) 
• Balas ou sprays de gengibre ou própolis (seu 
efeito anestésico acaba forçando demais a região 
da garganta)
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Apoiadores:

Agência Tudo • BVDA • Centro de Voluntariado São Paulo • Conexão Médica 

Eii! Comunicação • Galeria Pilar • Garilli • Gnova • GTEC • Jornal Open 

Laborprint • Leitor Recortes • hotel:filmes • Imagem Paulista • Intercode 

Minhas Inscrições • Moro Müller Mazzonetto • Oficina da Palavra • Open Films 

Papirus • Paulo Zilberman – ilustrador • Propaganda & Marketing • RWA - Artes 

Gráficas • SPO + Pantani • Tentáculo Áudio • TV Globo • Up and UP • Walter 

Rodrigues – Estilista • Y&R.

A produção deste material só foi possível através do Apoio:

Auditoria:

UMA MãE MUITO ESPECIAL

Galinda, uma galinha com um coração enorme, perde a memória. Só consegue lembrar-se de que tem 
quatro filhos, que estão desaparecidos. Ao sair em busca de todos, acaba por encontrar outros filhos. 
O texto, repleto de encantamento, trabalha a questão da adoção de maneira muito lúdica e carinhosa.

MÁGICA NA LOjA DE TINTAS

As latas de tinta explodiram todas ao mesmo tempo, tampas voaram pelos ares e as cores libertaram-se 
daquele sufoco de estarem presas dentro de latas e socadas em prateleiras, umas em cima das outras. A 
partir daí, diversos acontecimentos levam as cores a refletirem sobre seu papel nessa mágica aquarela 
que é o mundo.

MARIA EDUARDA, A MENINA qUE DEVOROU O MUNDO

Maria Eduarda é um saco sem fundo, tudo cabe em seu estômago e ela não consegue parar de comer. Na 
verdade, o que falta em Maria Eduarda é a fantasia, coisa que ela encontrará comendo livros. Comendo 
livros?  Sim, a menina devora o mundo, nesta mágica história de incentivo ao sonho e à fantasia por meio 
da leitura.

O DRAGãO E A PAREDE qUE BRILHAVA

A parede do quarto do Dudu começa a brilhar misteriosamente. E, com o brilho, surge um buraco ainda 
mais misterioso. O menino vai tentar descobrir o que é aquilo e acaba vivendo aventuras que marcarão 
sua vida para sempre. Essa é uma história repleta de fantasia e um convite ao mundo do sonho e da 
imaginação.

ESSA HISTÓRIA EU CONTO ASSIM

Aqui estão seis autores, todos contadores de histórias, com Vanessa Meriqui entre eles. Cada um escolheu 
um conto de tradição oral para integrar esta obra indicada para apreciadores, professores, alunos 
e interessados na arte de contar histórias. Cada autor traz não só a sua história, como também a sua 
maneira de contá-la.

Autora: Vanessa Meriqui •  Editora Giostrinho (segmento infantil da Editora Giostri)

Vanessa Meriqui: www.vanessameriqui.com.br
www.historiaparaencantar.blogspot.com.br

Este mês o varal literário é dedicado a alguns livros de nossa contadora de histórias 
Vanessa Meriqui que atua no Hospital Infantil Sabará.

EDIçãO ESPECIAL VANESSA MERIqUI 

SIGA O VIVA: facebook.com/vivaedeixeviver @vivasp


