Teia Viva – Um passaporte para história
SINOPSE
O projeto Teia Viva é um circuito cultural que busca a valorização e qualificação do
trabalho dos contadores de histórias, desmistificando essa profissão e tornando-a acessível
a diferentes agentes, que poderão utilizá-la em diferentes ambientes e contextos, como
salas de aulas, bibliotecas, hospitais, como uma ferramenta de aprimoramento cognitivo,
criativo e imaginativo.
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OBJETIVO
Capacitar os participantes por meio de conhecimentos artísticos e lúdicos a fim de
utilizar a contação de histórias em diferentes ambientes e contextos.

PÚBLICO-ALVO
Contadores de histórias, agentes de saúde, profissionais de educação ou pessoas
que tenham interesse em aplicar este conhecimento em hospitais, bibliotecas e salas de
aula.
Serão disponibilizadas 120 vagas e 20 serão destinadas gratuitamente a professores de
escolas públicas.
Locais: São Paulo - Capital, Marília - SP, Baixada Santista - SP, Litoral Norte – SP, Brasília –
DF, Porto Alegre – RS, Recife – PE, Rio de Janeiro – RJ e Salvador – BA. Arujá, Indaiatuba,
Jaguariuna, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, São Bernardo do Campo (SP) e Itajubá (MG).
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REALIZAÇÃO
Realização de 1 circuito cultural com 4 atividades ludo-educadoras abrangendo a arte
de contar histórias que se repetirão por duas vezes ao longo do dia, possibilitando o
intercâmbio dos participantes pelas oficinas.
Cada participante terá a oportunidade de participar de 2 atividades. A temática
de cada uma das atividades será baseada em autores de obras literárias usando a
contação de histórias como ferramenta de educação e humanização.
Serão disponibilizadas 120 vagas e 20 serão destinadas gratuitamente a professores de
escolas públicas.

LOCAIS
São Paulo - Capital, Marília - SP, Baixada Santista - SP, Litoral Norte – SP, Brasília – DF,
Porto Alegre – RS, Recife – PE, Rio de Janeiro – RJ e Salvador – BA. Arujá, Indaiatuba,
Jaguariuna, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, São Bernardo do Campo (SP) e Itajubá (MG).
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APOIO LEIS DE INCENTIVO
Este projeto é incentivado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério da
Cidadania e pode ser deduzido do imposto de Renda.
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COTAS DE PATROCÍNIO (por praça)

*

*Obs.: Valores por praça
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POR QUE APOIAR ESTE PROJETO?
Este projeto é incentivado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério da
Cidadania e pode ser deduzido do Imposto de Renda.
Segundo pesquisa quantitativa realizada pelo Instituto Idea¬fix, numa amostra com 75
casos estudados entre novembro de 2016 e junho de 2017, cujo público eram professores
do Ensino Fundamental e coordenadores de 9 de escolas públicas de São Paulo, mais
de 90% dos entrevistados declararam contar histórias aos seus alunos com frequência
(sempre ou às vezes) porque seus alunos sempre se interessam pela contação de histórias
(77,9%), às vezes (13,2%) e apenas 7,4% nunca.
Portanto investir na capacitação deste público, por exemplo, é investir na promoção
da Educação e Cultura através da leitura.
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Na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (25-27 de setembro de 2015),
os líderes de governos e de Estado de 193 países adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Os ODS buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade
e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, bem
como enfrentar outros dos maiores desafios de nossos tempos.
Os ODS mesclam as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a
ambiental

Localizamos a seguir os ODS que se encaixam neste projeto, conforme instruções contidas no “Roteiro para a localização dos ODS”, publicado
pela ONUBR.
“Localização” é o processo de levar em consideração os contextos subnacionais na realização da Agenda 2030, desde o estabelecimento de
objetivos e metas ate a determinação dos meios de implementação, bem como o uso de indicadores para medir e acompanhar o progresso.
Assegurar uma vida saudável e promover o
bem-estar para todos e todas, em todas as
idades

Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida
para todos e todas.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos
e construir instituições eficazes, responsáveis
e inclusivas em todos os níveis.
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MUNDO DE SORRISOS, IMAGINAÇÃO E APRENDIZADO CRIATIVO
A Associação Viva e Deixe Viver é uma organização da sociedade civil, definida pela
Lei nº 13.204, de 2015 como uma entidade privada sem fins lucrativos, que aplica seus
resultados integralmente na consecução do respectivo objetivo social.
Em 23 anos de existência, impactamos quase 2,7 milhões de pessoas entre crianças,
adolescentes, familiares e profissionais de saúde.
Apoiar esse projeto é associar sua marca aos valores defendidos pela Associação e
seus 1.077 voluntários contadores de histórias que atuam em 86 hospitais de 23 cidades
brasileiras, na promoção da Educação e Cultura na Saúde através da leitura e do brincar,
contribuindo positivamente para o bem-estar de seus familiares e equipe multidisciplinar.
Fonte: http://www.vivaedeixeviver.org.br/images/stories/download/balanco_social/2019.pdf

Desde 1997, os contadores de história vêm transformando a atmosfera hostil da
internação em um lugar de sorrisos, imaginação e aprendizado criativo.
Só no ano passado, cerca de 110 mil horas foram doadas pelos voluntários da Viva,
totalizando mais de 16 mil visitas realizadas. Impactamos diretamente 97.869 crianças e
adolescentes, 94.854 familiares acompanhantes e 25.707 profissionais da saúde.
Fonte: http://www.vivaedeixeviver.org.br/images/stories/download/balanco_social/2019.pdf

Conheça o projeto Viva Eduque e saiba como levar os cursos e palestras da Viva
para sua empresa.

Contato
A Viva e Eduque é um espaço criado para a difusão cultural, educacional e gestão do
bem-estar para toda a sociedade.
Promovemos a arte do brincar, contar histórias, literatura e a comunicação humanizada
por meio de eventos, cursos e consultoria.
Objetivos da Viva e Eduque:
- Transformar a sede da Viva em um espaço de cultura, lazer e conhecimento para as
áreas da saúde e educação
- Tornar-se um centro de treinamento ativo potencializando o local em um espaço mais
lúdico
- Oferecer cursos presenciais e a distância para promover conteúdos de humanização e
voluntariado
Conheça nossas pesquisas e estudos: http://www.vivaedeixeviver.org.br/pages/pesquisas

Sede Associação Viva e Deixe Viver - Viva Eduque
E-mail: marketing@vivaedeixeviver.org.br

Luciana Bernardo – Diretora de Desenvolvimento Humano
E-mail: lucianabernardo@vivaedeixeviver.org.br
Rogério Sautner – Diretor de Marketing e Comunicação
E-mail: rogerio@vivaedeixeviver.org.br
Telefone: (11) 3081 6343
Endereço: Rua Fortunato, 140 - Santa Cecília
CEP 01224-030 - São Paulo/SP

A melhor história é aquela que se aprende contando
www.vivaedeixeviver.org.br

