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O projeto “Histórias pra quem tem

histórias”,

é

um

encontro

para

contação de histórias, mediação de
leitura, música e interação para o

público da melhor idade.
É uma parceria da Secretaria de Cultura
e Turismo - Biblioteca Municipal de
Itapetininga, com o Lar São Vicente de
Paulo.

Objetivo: Promover a integração social
dos idosos abrigados no Lar São Vicente

de Paulo com os equipamentos culturais
do munícipio - Biblioteca Municipal Dr.
Júlio Prestes de Albuquerque, para um

momento

de

memórias

e

significativas

escuta,
partilha
bem

resgate
de

de

vivências

como

os

conhecimentos adquiridos ao longo da
vida.
Público alvo: pessoas na melhor idade.

Ação:

Os

encontros

acontecem

às

sextas-feiras, com duração de uma hora,
na Biblioteca Municipal Dr. Júlio Prestes
de Albuquerque.
Primeiramente, realiza-se um momento
musical para acolhimento dos idosos.

Em seguida há mediação de leitura ou
contação de histórias para a escuta ativa.
A finalização acontece com a partilha de

histórias vividas pelos idosos ou fatos
relacionados
partilhadas.

ou

não,

às

histórias

Pontos principais:
• Promover o contato social dos idosos

abrigados no Lar São Vicente de Paulo
com a comunidade local;
• Melhorar a qualidade de vida e a
autoestima dos idosos;
• Estimular o resgate das memórias bem
como a partilha das mesmas junto aos
participantes do projeto;
• Valorizar a história de vida e as

experiências
idosos;

compartilhadas

pelos

Resultados: Os idosos

se sentem mais

felizes com o projeto além de ocorrer a

melhora na atenção e enriquecimento do
vocabulário.
Apreciam a visita à Biblioteca Municipal
como um momento de lazer, interação social
e divertimento.
Devido

a

baixa

escolaridade

e

às

dificuldades vividas na infância, muitos não
tiveram contato com os livros, e hoje

encontram na Biblioteca essa oportunidade.

