A arte de contar histórias no âmbito
da saúde e da educação - Brasil

MISSÃO
Por meio da arte de contar histórias, formamos cidadãos conscientes da importância
do acolhimento e que produzem bem-estar a partir de valores humanos como empatia,
ética e afeto.

VISÃO
Uma sociedade construída com base em relações humanizadas.

CAUSA
Ser reconhecida como uma Organização da Sociedade Civil que desenvolve cidadãos
para o cumprimento do trabalho voluntário de maneira consciente, comprometida e
constante. Ser referência em educação e cultura por meio da promoção de atividades
de ensino continuado.
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SINOPSE
Em 2018 a Viva consolidou seu pioneirismo em várias frentes na valorização e valoração
do trabalho voluntário, no desenvolvimento de pesquisas e produção de cursos de
formação e conteúdo educacional e cultural.
Anualmente a VIVA realiza o curso "A Arte de Contar Histórias e do Brincar no âmbito
da Saúde e da Educação“
Disponibilizado nos formatos presencial e no EaD - Ensino à distancia, traz em seu
disciplinas que fortalecem a importância do ato voluntário
conteúdo programático
que além de agente de saúde tem o saber sobre a promoção e produção educação
e cultura.
Tempo do curso: 30 horas de teoria, oficinas; workshop e fóruns mais 12 horas de
pratica na instituição que atuará.
Desde 1997, os contadores de histórias da Associação Viva e Deixe Viver vêm
produzindo indicadores de transformação social na ambiência da saúde. Estes
voluntários promovem a cultura da mediação da leitura e formação de leitores, artes
cênicas e do lúdico criativo e terapêutico que traduz em acolhimento humanização
para as crianças e adolescentes, profissionais da saúde e famílias e ou cuidadores.
De acordo com a pesquisa realizada junto aos voluntários da Viva, 62% das
crianças atendidas pertencem à primeira infância.
Fonte: https://www.vivaedeixeviver.org.br/images/stories/download/balanco_social/2019.pdf
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SINOPSE
TEMAS:
• Fundamentos Filosóficos do Voluntariado Contemporâneo;
• Planejamento Pessoal e Administração no Tempo do era uma vez ;
• Formação e mediação de leitores
• Produção de indicadores através do Registro no Diário do contador e Histórias;
• Processo de Morrer/Lidar com as Perdas;
• Ambientação Hospitalar : ética, comportamento, vestimentas (*) e higiene ( NR32)
• A Descoberta do Brincar e Contar Histórias na Saúde Mental;
• Vivência Terapêutica – Entendendo o valor do Perder;
• Sarau Literário ;
• Treinamento no Hospital;
• Conversa Viva: Assumindo o seu Contador de Histórias e Celebrando a Arte de Ler,
Brincar e Contar Histórias.
(*) Direito de uso do jaleco da Viva e Deixe Viver
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SINOPSE
O curso é ministrado por professores, professores (mestrados e doutorado), atores,
autores de livros e profissionais das áreas de educação, cultura e saúde.    
O formato EAD, amplia o alcance de capacitação de novos voluntários, garantindo
a qualidade e a unidade no treinamento da Rede Viva por todo o Brasil, além de poder
compartilhar conteúdo com o grande público. Nesta versão também temos como
multiplicar o conteúdo em universidades, faculdades e nas áreas de desenvolvimento
humano, relações públicas , responsabilidade social e sustentabilidade.
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OBJETIVOS
Formação de cidadãos e voluntários contadores de histórias com competências
em atuar nas areas da saúde, educação e cultura. Estimular e motivar com ensino
continuado para produzir atraves da humanização na comunicação relacional,
gerando boas práticas na gestão do bem-estar.

PÚBLICO ALVO
Cidadãos e voluntários interessados em se aperfeiçoar a arte da comunicação e
promoção da leitura e do brincar através da arte de contar histórias em qualquer
âmbito.
Atuação nos hospitais a partir de 18 anos

LOCAIS
São Paulo - Capital, Baixada Santista - SP, Litoral Norte – SP, Marília - 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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LIDERANÇA E MULTIPLICAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER – BRASIL
Curso de formação para contadores de histórias voluntários, lideres de corpo de
voluntários e interessados em multiplicar a metodologia da gestão Viva e Deixe Viver.
Este curso também será oferecido em EaD Ensino à Distancia
Obs: Para multiplicação da Viva os interessados deverão primeiro realizar o curso de
formação e depois de multiplicação
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Cotas A arte de contar histórias no âmbito da saúde e da educação - Brasil
A realização integral do projeto está condicionada ao valor total de patrocínio da Coroa Reluzente de Ouro
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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

