tempo rei de histórias
SINOPSE
O curso Tempo Rei de Histórias foi criado em parceria com o Comitê de Humanização
Institucional da Santa Casa de São Paulo e tem por objetivo promover a valorização da
memória afetiva de nossos idosos, estimulando voluntários a praticarem o cuidar da escuta
qualificada, a contação e a construção de histórias.
Através da metodologia que utiliza palestras e apresentações teóricas; atividades lúdicas
e criativas; vivência em instituições de idosos; estágios de treinamento em casas para
idosos, acompanhados pela psicóloga responsável; oficinas e workshops organizados e/
ou oferecidos pela Associação Viva e Deixe Viver e Histórias interativas apresentadas pelos
participantes, o idoso terá a oportunidade de sua história de vida ser registrada e poderá
ser publicada no site: www.temporeidehistórias.org.br
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OBJETIVOS gerais
- Conscientizar os participantes do Curso sobre a importância da estabilidade emocional
do idoso como uma das condições que favorecem sua saúde, através da interação com
as pessoas que o rodeiam no seu cotidiano e no seu ambiente, seja este uma casa de
repouso ou hospital.
- Levar os participantes a compreender a necessidade da humanização da Assistência
como forma de promoção de saúde e de bem estar, através da valorização da leitura
como arte, cultura e lazer e do ato de contar e ouvir histórias como recurso fundamental
para integração social num grupo de indivíduos, resgatando esta prática milenar através
do conhecimento sobre o valor do simbolismo das histórias como elemento terapêutico e
estimulador da auto-estima.
- Desenvolver concepção teórica, vivências imaginativas e práticas para ampliar a
capacidade dos participantes nos diferentes papéis - contador, criador e ouvidor de
histórias – para explorar as diversas possibilidades de reflexão que as histórias oferecem.
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OBJETIVOS específicos
Levar os participantes a:
- Reconhecer e praticar os fundamentos da contação de histórias, por meio de
abordagens literárias, poéticas e performáticas.
- Identificar as possibilidades poéticas e as diversas formas de se contar e ouvir histórias
para cativar a atenção dos ouvintes de maneira intelectual, prática e emocional.
- Utilizar a leitura e a contação de história como recurso para a integração entre idosos,
familiares, acompanhantes e equipe multidisciplinar.
- Reorganizar suas habilidades de contador, criador e ouvidor de histórias para melhorar
a estabilidade emocional e a qualidade de vida de todos os envolvidos na contação de
histórias.
- Apresentar a leitura como forma de arte, de cultura, de lazer e de humanização da
saúde.
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Público Alvo:
voluntários, cuidadores, estudantes e profissionais da saúde e educação.

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).

Carga Horária:
10 módulos de 3 horas cada, totalizando 30 horas
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Cotas Tempo rei de histórias

*
*Obs.: Valores por praça
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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

