


SINOPSE

Desde 2007 a associação Viva e Deixe Viver realiza o workshop “A descoberta do 
Brincar e Contar Histórias como Terapia” em parceria com o Instituto de Psiquiatria do 
Hospital das Clínicas de São Paulo. 

O workshop surgiu a partir da pesquisa "O Brincar como Atividade Terapêutica nos 
Tratamentos Psiquiátricos de Crianças e Adolescentes", feita com familiares e pacientes 
do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital 
das Clínicas (IPq), e demonstrou resultados favoráveis a partir da percepção dos pais com 
relação a coordenação motora, intelectual e afetiva dos pacientes. 

da saúde e educação que muitas vezes não têm habilidade ou métodos para interagir 
de forma efetiva com estas crianças e adolescentes. 

Focado nos benefícios do lúdico na psiquiatria da Infância e da adolescência, 
o evento oferece um conjunto de atividades onde os participantes interagem 
conscientemente no esforço de contribuir como terapia para crianças e adolescentes.
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APOIO LEIS DE INCENTIVO

Este projeto é incentivado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo 
e pode ser deduzido do Imposto de Renda somente para a praça São Paulo – Capital.

Para captação deste projeto em outras praças, o valor captado não terá o 
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FRASES DE PARTICIPANTES:

Como primeiro 
evento virtual foi

muito bom! ”
Karin Santanna de 
Moura Coutinho

Você estão de 
parabéns. Curso com 

excelentes profissionais.”
Adriana Aparecida 
dos Santos Almeida

Superou 
expectativas.”
Ana Beatriz 
Brandão dos Santos

MATERIAL DE INTERATIVIDADE
a) Utilização do programa Mentimeter, que consiste na interação com a 
audiência

AO VIVO



NÚMERO DE PARTICIPANTES 
NOS ANOS DE 2017 A 2020:

90% dos participantes avaliaram
o evento como muito bom

97% participariam da próxima 
edição online
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MATERIAL DE INTERATIVIDADE
a) Utilização do programa Mentimeter, que consiste na interação com a 
audiência

Nos dias 16 e dia 17/10/2020 tivemos as transmissões ao vivo aberta a todos os inscritos.

MATERIAL DE INTERATIVIDADE
a) Utilização do programa Mentimeter, que consiste na interação com a 
audiência

AO VIVO



COTAS WORKSHOP A DESCOBERTA DO BRINCAR E CONTAR 
HISTÓRIAS COMO TERAPIA
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*Obs.: Valores por praça

*





CONTATO

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

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


