LIDERANÇA & MULTIPLICAÇÃO
SINOPSE
O curso de “Liderança & Multiplicação” forma e capacita novos líderes contadores de
histórias, os cabeças de chave, para atuar de forma consciente e comprometida dentro
do ambiente hospitalar. Estes líderes representam a associação junto à gestão do hospital
e perante as afiliadas e vinculadas da Rede Viva.
Para se tornar um líder cabeça de chave, o voluntário precisa concluir,
cumulativamente, os cursos de formação de contador de histórias e liderança &
capacitação.
Ministrado por professores e profissionais das áreas de educação, cultura e saúde, o
curso é anual e dividido em 4 módulos que abrangem vivências e boas práticas que
possibilitem o aprendizado individual e em grupo além de seminários e rodas de conversa
com convidados e apresentadores de cases.
Esse curso também é oferecido por meio de Ensino à Distância (EaD) a fim de ampliar o
alcance de capacitação de novos voluntários cabeças de chave, garantir qualidade e
unidade em todos os treinamentos da Rede Viva além de compartilhar conteúdo com o
grande público.

LIDERANÇA & MULTIPLICAÇÃO
OBJETIVO
Formar um líder multiplicador da rede Viva, com capacitação gerencial para
planejar, implantar e coordenar a equipe de voluntários dentro de um hospital,
assumindo a responsabilidade pelo andamento do Diário Eletrônico, bem como
promovendo o relacionamento entre afiliadas e vinculadas com a sede Viva.

PÚBLICO ALVO
Voluntários contadores de histórias e/ou interessados em multiplicar nossa história em
algum lugar do Brasil.

LOCAIS DE REALIZAÇÃO
São Paulo – SP e Ensino a Distância (EaD)

LIDERANÇA & MULTIPLICAÇÃO
ementa do curso
O curso de “Liderança & Multiplicação – Rede Viva” forma e capacita novos líderes contadores de histórias,
para atuarem de forma consciente e comprometida dentro do ambiente hospitalar.
Estes líderes representam a Associação junto à gestão do hospital e perante as afiliadas e vinculadas da
Rede Viva no país. Para se tornar um líder, o voluntário precisa concluir, cumulativamente, os cursos de
formação e este, de extensão.

MÓDULO 1 - Gestão participativa e multiplicação da rede viva
Ementa da disciplina:
Trabalhamos em equipesintegradas e com respeito à individualidade. Não discriminamos raça, cor,
credo, religião, partidos políticos, orientação sexual e poder aquisitivo. Por meio desse sistema integrado e
de capacitação constante, partilhamos nesse curso os princípios, organização, funcionamento e valores
para aqueles que desejam ajudar a propagar a causa da associação, a postura ética de um contador de
histórias e seus inúmeros benefícios na saúde e educação.

MÓDULO 2 - A arte da comunicação na motivação e na administração
de conflitos
Ementa da disciplina:
Gerenciar contextos, pessoas e interesses comuns com acolhimento, ética e sabedoria ao se
comunicar. Estar preparado(a) para, entendendo a causa voluntária, se comunicar sempre visando o
bem maior.
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MÓDULO 3 - Resultados da promoção de cultura através do
contador de histórias
Ementa da disciplina:
Propomos aqui conhecer a educação da vontade (gestar o trabalho voluntários implica em conquistar,
acolher, reter, ensinar, desenvolver, motivar, recompensar e mensurar o trabalho voluntário) e maturidade
de cada sujeito, doar talento em horas qualificadas, ou investir recursos financeiros faz deste ato a
verdadeira transformação social de modo a produzir riqueza e valor pelas ações desenvolvidas.

MÓDULO 4 - Resultados da promoção de cultura através do contador
de histórias
Ementa da disciplina:
Apresentar as principais ferramentas de medição e organização da Viva, que fazem com que os valores
de constância e comprometimento permaneçam em bom funcionamento há 24 anos e em cada gestão
estadual.
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Cotas CURSO LIDERANÇA E MULTIPLICAÇÃO

LIDERANÇA & MULTIPLICAÇÃO
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 24 anos de existência, impactamos mais de 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 1.062 voluntários contadores de histórias que atuam em 85 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/2020.pdf

Desde 1997, os contadores de história vêm transformando a atmosfera hostil da
internação em um lugar de sorrisos, imaginação e aprendizado criativo.
Por ano, nossos contadores de história: leem em média 22 mil livros, beneficiam mais de
170 mil pessoas, sendo 47 mil crianças da primeira infância (até 6 anos).
Fonte: Diário Eletrônico 2018 - 2020

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

