
“A Arte de Contar Histórias e do Brincar no Âmbito da Saúde e da
Educação” 

Foi realizada uma palestra na manhã do dia 18 de fevereiro, no Auditório da Uninove, que abordou os princípios e

diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver.

O evento contou com a participação de cerca de 500

pessoas (250 inscritos pela Viva e 250 alunos da Uni-

nove) e foi aberto por Magaly Romão, que contou uma

história. Na sequência, houve uma palestra do Presi-

dente da Viva, Valdir Cimino, sobre os princípios e dire-

trizes da Associação.

No encerramento, Gabriel Perissé se apresentou com a

disciplina “Fundamentos Filosóficos do Voluntariado

Contemporâneo”.

Já no dia 11 de março, o encontro se repetiu, mas com

as presenças de Fabiana Prando, que abriu o evento

com uma linda história, e a Dra. Jacqueline Sakamoto,

que apresentou uma palestra intitulada “Planejamento

Pessoal e Administração no Tempo do Era uma Vez”.

Neste dia também teve lançamento dos livros “Huma-

nização na Saúde”, de Valdir Cimino e “Juju no Hospital”,

de Priscila Castello Branco.

1° Encontro de Cabeças-de-Chave
No dia 4 de fevereiro foi realizado o Primeiro Encontro dos Cabeças-de-Chave, na sede da Associação Viva e Deixe Viver,

quando foram definidas as principais atividades que serão realizadas em 2017, como:

• Apresentação do Projeto “História Con-

Vida” - FUMCAD;

• Contação de história com a presença do

autor;

• Apresentação do Projeto SENAC; 

• Atividades anuais da Associação como:

Curso de Formação de contadores de Histó-

ria, Curso de Liderança e Multiplicação, Ofi-

cinas e Distribuição do livro do Juju.
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Projeto “História ConVida”
Pelo Projeto História ConVida foram realizadas apresentações de contação de histórias baseadas em livros infanto-

juvenis altamente indicados da literatura brasileira. O objetivo foi 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 pudessem 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 espectadoras e as escolas também receberam exemplares do “Jogo Eu Conto!”.

Nos dias 7, 9, 10 e 13 de março, as escolas que abrigaram as ações da Associação Viva e Deixe Viver foram a EMEF

Herbert de Souza e a EE Major José Marcelino da Fonseca. Em cada uma das escolas, participaram cerca de 200 crianças.

Magaly Romão, Tony Silva, Alexsandra Mauro, Carlos Sereno, Violeta Dib, Fabio Lisboa e Isaias Nascimento foram os pro-

fissionais que atuaram nesta ação.

Oficinas em Indaiatuba
No dia 4 de março foi realizada uma ação de sensibilização para o voluntariado na cidade de Indaiatuba (SP) em parceria

com a MAHLE Metal Leve e a FIEC (Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura). Ao todo, 24 pessoas de diversas em-

presas 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.

Já no dia 30 de março, cerca de 100 pessoas, entre eles diversos profissionais de RH,  participaram de outra ação de sen-

sibilização que faz parte desse projeto na cidade de Indaiatuba.

O encontro também foi sediado pela FIEC e contou com a partici-

pação de Valdir Cimino.

Oficinas do Jogo Eu Conto!
Nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 de março aconteceram oficinas gratuitas do “Jogo Eu Conto!”, através do projeto “Viva a

descoberta do brincar e contar histórias”, do Ponto de Cultura.

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 trabalham no desenvolvimento humano

e na formação de crianças e adolescentes no âmbito da saúde e educação.

O objetivo da ação, realizada pelos contadores Dora Estevez, Tony Silva, Carlos Sereno e Alexsandra Mauro, 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 estímulo para escrever e se transformar em um autor de histórias.

A mesma oficina aconteceu

em 13 encontros:

06/mar 10h às 12h

15h às 17h

19h às 21h

07/mar 10h às 12h

15h às 17h

19h às 21h

08/mar 10h às 12h

15h às 17h

19h às 21h

09/mar 15h às 17h

19h às 21h

10/mar 10h às 12h

15h às 17h



VIVA E DEIXE VIVER - BAHIA

VINCULADA BAHIA

O mês de fevereiro, mês do Carnaval, é de pura festa na Bahia! Ainda assim, houve reunião para definir as novas

diretrizes da formação de novos contadores. A princípio, acontecerá no segundo semestre.

A Viva esteve presente no lançamento do livro da escritora Paula Simões,

“O Menino Enrolado”, da Editora Carimurê. Foi um evento no Shopping

Barra, com a participação dos contadores Guanabara Cristina, Maria de

Fátima Brito, Zilma Rocha, Helen Dias e apresentação de história contada

por Valéria Amorim, para as crianças e demais presentes. A autora de-

dicou um exemplar para Valdir Cimino.

O grupo “Os Tapetes Contadores de Histórias” apresentou a mostra

“Shtim Shlim – O so-

nho de um aprendiz”,

inédita na cidade.

Inspirada em um conto popular dos povos nômades do norte da África,

com uma programação paralela gratuita que incluiu roda de conversa

e oficinas sobre a arte de contar histórias, os voluntários Marcele Silva

e Anete Jesus participaram, além de Valéria Amorim, que conseguiu

fazer parte das oficinas. Elas ficaram encantadas!

As atividades de fevereiro fo-

ram encerradas com a “Tarde

de Alegria”, que aconteceu no

dia 23, no HGE.

Contação de Histórias - IHF
No mês de março, também tiveram início 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 nas instituições NEED e Augusto Neves nos dias 15 e 30.

O Instituto Helena Florisbal promove assistência social gratuita às suas entidades credenciadas,

trazendo a melhora na qualidade de vida de todos os seus assistidos. 

VINCULADA FORTALEZA

Hora do contador - Primeiro encontro de 2017
Nossa reunião aconteceu em 18 de fevereiro e foi muito di-

vertida! Fizemos um piquenique no salão de festas da casa

de uma voluntária, pois choveu bastante na capital do Ceará.

Nada disso desanimou os voluntários, pois chuva é sinal de

bênçãos nesse Estado! Foram partilhadas histórias vividas

e entregue o livro-presente para cada uma das voluntárias

que foram ao encontro.

Primeiro encontro de 2017

VINCULADA RECIFE

Frevo na AACD 
Com alegria (e ao som do frevo), todos aproveitaram

o evento preparado com muito carinho para marcar

o Carnaval 2017, no dia 17 de fevereiro. A equipe da

Viva Recife deu show de criatividade na montagem

de fantasias para a criançada, com capa preta e den-

tes de vampiro para os meninos, tiara, maquiagem e

capa de princesa para as meninas, abadá, nariz e

chapéu de palhaço. 

Prévia da Alegria
No dia 23 de fevereiro, a atuação no Hospital Maria Lucinda foi marcada pela entrega de

chocalhos, feitos com material reciclado pelas nossas voluntárias, e com marchinhas, can-

tigas  e frevos, cantados pela equipe para alegrar a criançada. Os familiares e profissionais

de saúde também foram contagiados pela alegria, o que tornou a tarde bem especial!



INSTITUTO

No dia 4 de fevereiro aconteceu a primeira fase do treinamento dos 100 novos voluntários do Rio de Histórias. O

encontrou foi aberto com a palestra da fundadora do Rio de Histórias, Regina Porto, que apresentou “Quem Somos –

projeto Viva e Deixe Viver”. Na segunda parte do dia, houve a palestra “Emoções” com a terapeuta Analu Nadaz. O trei-

namento aconteceu no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Universidade Estácio de Sá, auditório 2, das 9 às 13 horas.

Estiveram presentes, também contando histórias no primeiro dia de treinamento 2017, Francisco Gregório, Cristiana

Seixas,  Cecília Gopfert.

Analu Nadaz Supervisores no primeiro dia do treinamento 2017 

Aconteceu reunião com

os supervisores do

Instituto Rio de Histórias

no dia 8 de fevereiro.

No dia 18 de fevereiro aconteceu a segunda fase do treinamento dos novos

voluntários do Rio de Histórias. A palestra A Arte de Contar Histórias foi rea-

lizada pela contadora de histórias Giovana Olivieri. O treinamento aconteceu

no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Universidade Estácio de Sá. 

Também no dia 18 de fevereiro teve distribuição do livro

“Juju”para os supervisores do projeto. 

Luciana Cabral Raissa Oliveira



Viva Voz

Magia que faz avó sorrir
Ao chegar na maternidade, na Unidade de prematuros das mães cangurus,

uma médica me pediu para contar histórias para uma avó que estava sendo

canguru para o netinho porque a filha havia morrido no parto. Disseram que a

avó estava muito triste e não parava de chorar. Cheguei e comecei a contar his-

tórias e logo a avó estava sorrindo. As médicas e enfermeiras vieram ver, pois

não acreditavam no que estava acontecendo. Quando eu saí elas vieram falar

comigo e perguntaram que magia era essa que faz uma mãe tão sofrida sorrir.

Me agradeceram muito, e depois de tudo isto fui eu que saí de lá emocionada.

maria marquis dornelas Batista

Hospital Materno Infantil de Brasilia

Mini Histórias
Março nos traz duas datas importantes e reflexivas. Dia 8 temos o Dia Internacional da Mulher. Não queremos apenas

flores e chocolates, queremos um mundo mais justo e igualitário. O que podemos fazer para mudar esta situação? E no

dia 21 temos o Dia Mundial da Infância. Na mesma linha de pensamento anterior, esta data nos leva a refletir o que

estamos fazendo com as nossas crianças. O que elas serão no futuro diante da realidade em que vivem? Refletir sobre

estas datas tão importantes nos faz pensar em nós mesmos e no outro. É um ótimo exercício diante de um mundo tão

corrido, que muitas vezes não nos permite olhar e pensar...

FAZEDORES
Você, que gosta de participar de trabalhos voluntários,

pode contribuir com a Viva. 

Venha ser um Fazedor em nossa Associação.

Para mais informações e sobre vagas para fazedores,

entre em contato pelo telefone: (11) 3081-6343.

SuA AjudA é muitO imPORtANte PARA NóS!

Editor Daniel Consani |Redator rita Santander | Coordenação de Conteúdo ligia Gomes Carneiro (Núcleo de Comuni -

cação de Porto Alegre) | Ilustrações Paulo Zilberman | Projeto Gráfico Herbert allucci | Presidente Valdir Cimino

Diretor Administrativo ivo Galli | Diretora de Desenvolvimento Humano eliane Pedro dos Santos - any | Diretor de

Integração rogerio edson Sautner
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