


Estamos muito felizes de você receber essa cartilha.

Isso mostra que, assim como nós, você acredita no 

trabalho voluntário e no poder transformador dos 

livros e da leitura.

Neste guia do voluntário do Projeto “Histórias por 

Telefone” vamos mostrar um pouco mais como 

você pode ajudar as pessoas neste momento difícil 

viralizando histórias e poesias, levando-as para quem 

está precisando de uma mensagem feliz e otimista. 

A seguir vocês terão um passo a passo de como 

desenvolver o projeto.

Olá!Olá!



“Histórias por Telefone” é um projeto exclusivamente 

literário, porém nada impede que após a leitura vocês 

conversem. É o momento de sermos solidários ao 

próximo, mas o objetivo é que comecem sempre com 

histórias ou poesias.

O foco do projeto são os idosos, mas todos aqueles 

que estejam se sentindo sozinhos e queiram escutar 

histórias ou poesias são bem-vindos. Portanto, 

ligue com a voz suave e alegre. É muito importante 

distribuir afeto para essas pessoas.

Agora que já recebeu dicas importantes, mãos à obra, 

ou melhor ao telefone. Chegou a hora de realizar suas 

ligações, veja um roteiro de apoio padrão a seguir:



Apresentação:

Olá, meu nome é XXXXX, sou voluntário do Projeto 

Histórias por Telefone da Secretaria de Estado de 

Cultura e Economia Criativa.

- Tudo bem?

Agradeço o seu contato realizado através do 

cadastro, gostaria de lhe presentear com uma história 

ou poesia: 

Desenvolvimento:

- Posso falar agora?

AGUARDE A RESPOSTA. Se positiva, conte a história 

ou declame a poesia e no final diga o nome do autor.

Nesse momento turbulento que estamos passando, 

acreditamos que a arte e a cultura amenizam as 

dores e deixam nosso dia mais feliz - Nesse momento 

incentive a pessoa a falar, escute mais que fale, 

lembre-se, muitos idosos são sozinhos e só precisam 

conversar, seja um bom ouvinte.

Parte Final:

Obrigada por emprestar seus ouvidos e juntos iremos 

difundir a leitura.



Basta clicar no botão abaixo e cadastrar. Assim, ela 

irá receber, assim como você recebeu, uma história ou 

poesia de presente.

Posso lhe pedir um favor?

Se tiver rede social, deixe um comentário em nosso 

Facebook e Instagram.

Use a nossa hashtag #culturapresente para contar a 

experiência dessa ligação.

Você também pode 
presentear alguém
que você ame!

Você também pode 
presentear alguém
que você ame!

http://cultura.rj.gov.br/voluntarios-ajudam-idosos-com-historias-por-telefone/
http://cultura.rj.gov.br/voluntarios-ajudam-idosos-com-historias-por-telefone/


Ao contar uma história, se concentre, sorria por dentro, 

conte feliz, o público capta essa mensagem mesmo a 

centenas de quilômetros. Um verdadeiro contador de 

histórias faz o público viajar nas emoções, nas fantasias, 

conte com a alma e o coração.

Você pode contar uma história autoral, pode declamar uma 

poesia sua, mas se quiser uma sugestão de leitura, clique no 

botão abaixo:

Dicas ÚteisDicas Úteis

Você voluntário também pode presentear seus amigos 

com histórias e poesias, basta clicar no botão abaixo para 

cadastrá-los: 

https://docs.google.com/document/d/1QWayR1JQ3ZQRXbfMuPLK-dZGwAVpeFp-6-2p7uxDm_Y/edit
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2qiVHgL6UWKEp55I3d6X_QDt_mtUQhMsGyciOP1p3lUMllDV01JUks1OERKRTNJWDgyTzlPUTVaSy4u
https://docs.google.com/document/d/1QWayR1JQ3ZQRXbfMuPLK-dZGwAVpeFp-6-2p7uxDm_Y/edit
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2qiVHgL6UWKEp55I3d6X_QDt_mtUQhMsGyciOP1p3lUMllDV01JUks1OERKRTNJWDgyTzlPUTVaSy4u


“A leitura literária é um direito de todos e que ainda não 

está escrito. O sujeito anseia por conhecimentos e possui 

a necessidade de estender suas intuições criadoras aos 

espaços em que convive. Compreendendo a literatura como 

capaz de abrir um diálogo subjetivo entre o leitor e a obra, 

entre o vivido e o sonhado, entre o conhecido e o ainda por 

conhecer; considerando que este diálogo das diferenças, nos 

confirma que a maleabilidade do pensamento concorre para 

a construção de novos desafios para a sociedade....Se é um 

projeto literário é também uma ação política por sonhar um 

País mais digno” 

Manifesto por Um Brasil Literário - Bartolomeu Campos de 

Queiroz 



Nos siga
nas redes sociais!

Clique nos 
ícones para 
interagir!

https://www.facebook.com/sececrj/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/sececrj/?hl=pt
https://twitter.com/sececrj
https://www.youtube.com/user/CulturaRJ
https://www.facebook.com/sececrj/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/sececrj/?hl=pt
https://twitter.com/sececrj
https://www.youtube.com/user/CulturaRJ
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