A realização desses eventos tem atraído um público fiel, sendo relevante
para mudanças de comportamento na educação e cultura.

DOMINGUEIRAS + VIRADA DA HISTÓRIA
SINOPSE
Todo 4º domingo de cada mês acontece a Domingueira de Histórias, evento gratuito
em que adultos e crianças se divertem ouvindo, participando e contando histórias com
a curadoria de especialistas na arte de contar histórias. Já a Virada da História acontece
durante a "Virada Cultural” em São Paulo - SP.
São 10 apresentações ao longo do ano onde as crianças comparecem fantasiadas e
entram no universo de fábulas e contos por meio de encontros lúdicos e criativos.

DOMINGUEIRAS + VIRADA DA HISTÓRIA
OBJETIVO
Estimular a cultura e o hábito da leitura, envolvendo o público em um universo que
mistura fantasia e realidade, e proporcionando a aproximação da população à cultura
de contação de histórias.

PÚBLICO ALVO
Crianças, Adolescentes e Adultos

LOCAIS DE ATUAÇÃO
Domingueiras de Histórias + Virada da História: Parque Trianon - São Paulo - Capital.
Domingueiras de Histórias: Marília - SP , Baixada Santista - SP, Litoral Norte – SP, Brasília
– DF, Porto Alegre – RS, Recife – PE, Rio de Janeiro – RJ e Salvador – BA.
Arujá, Indaiatuba, Jaguariúna, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, São Bernardo do Campo
(SP) e Itajubá (MG).

DOMINGUEIRAS + VIRADA DA HISTÓRIA
Cotas DOMINGUEIRAS + VIRADA DA HISTÓRIA

*
*Obs.: Valores por praça

DOMINGUEIRAS + VIRADA DA HISTÓRIA
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

