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4. Recanto das Histórias 

O “Recanto das Histórias”, fundado pelas professoras Helcimara Gonçalves Belo 

Sabino e Amanda Janaina Hergert Straliotto, é um projeto permanente da Secretaria 

Municipal da Educação de incentivo à leitura, que atende alunos da rede pública e a 

comunidade em geral.  

  Na cidade de Limeira não havia quem desenvolvesse o trabalho de contação de 

histórias, de resgate da tradição oral e de divulgação da literatura. Desta necessidade, 

originou-se a preparação das contadoras de histórias já com experiências anteriores em 

artes cênicas, teatro de bonecos, artes plásticas e música, por meio de cursos, pesquisas e 

da própria contação e leitura de textos em diversos locais, a princípio em caráter 

experimental.  

Em 2007 surgiu a ideia da criação de um espaço físico onde o teatro, a contação de 

histórias, a preparação de divulgadores da literatura e o incentivo à leitura pudessem 

caminhar juntos. A Prefeitura de Limeira cedeu uma casa no Parque Cidade. Depois de um 

estudo do imóvel e do projeto original, o espaço foi decorado e mobiliado. 

O projeto inicial chamou-se “Casa dos Contadores de Histórias” e foi inaugurado em 29 

de junho de 2009. Neste tempo o espaço foi utilizado para sessões de contação de 

histórias, formação de professores e oficinas de Arte. 

No ano de 2014 foi inaugurada uma sala de histórias intitulada “Recanto das Histórias” 

dentro das dependências do Centro de Formação do Professor.  Nesta também foram 

realizadas sessões de contação de histórias para crianças, jovens e adultos, formações 

para educadores da rede municipal e encontro de contadores de histórias da região.  

No ano de 2016 o recanto foi transferido para a Biblioteca Pedagógica da Educação.  

Em 2018 o Recanto das Histórias criou o seu novo espaço na sala 72, dentro das 

dependências do Centro de Formação do Professor. 

Atualmente atendemos crianças da rede municipal e particular, a comunidade em geral 

em eventos de fins de semana, com um trabalho constante e consciente que vem 

rendendo seus frutos quer na realização de saraus culturais, sessões de contação de 
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histórias, oficinas de recursos para contação de histórias para educadores da rede 

municipal e eventos culturais.  
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Departamento Pedagógico 

1 – Caracterização 

Setor: Recanto das Histórias 

Função: Projeto permanente de Contação de Histórias da Secretaria Municipal da Educação. 

Objetivo: Fomentar o interesse pela Literatura em  alunos da rede pública e a comunidade em geral. 

2 - Membros da equipe 

Nome completo Cargo/Função Efetivo 

Função 

Gratificad

a 

Efetivo 

Comissionad

o 

Comissionad

o 

Estagiári

o 

Participa em 

alguma 

Comissão ou 

Conselho? 

Qual/Quais? 

SIM NÃO 

Helcimara Gonçalves 
Belo Sabino 
 

PEI / PEF Sim Não Efetivo Não Não x  Comissão de Civismo 

Amanda Janaína 
Hergert Straliotto 
 

PEI /PSEF Sim Não Efetivo Não Não x  Comissão de Civismo 

Tania Dodiack 

Menezes Geraldello 

PEI / PEF Sim Não Efetivo Não Não  x  

Fabiana Aparecida 

Bilato 

Monitora Sim Não Efetivo Não Não  x  
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3 - Atribuições 

1.  

Contação de Histórias - Sessões de contação de histórias no Recanto das Histórias. 

2. Organização e apresentação teatral vinculada a diferentes temáticas. 

3. Assessoria e orientação para organização de salas de leitura. 

4 – Tarefas desempenhadas pela equipe 

 Tarefas  

(Para alcançar o proposto nas atribuições) 

Funcionário Responsável 

 

Tipo de atividade 

Permanente Periódica 

1. Pesquisa de Histórias. Mara, Amanda, Taninha e Fabiana X  

2. Pesquisa para criação de materiais e recursos para a 

contação de histórias ou apresentações teatrais 

Mara, Amanda 
X  

3. Confecção de recursos para as histórias Mara, Amanda X  

4. Confecção de figurinos Mara, Amanda X  

5. Ensaios individuais e coletivos Mara, Amanda, Taninha e Fabiana X  

6. Formulação e administração de agenda. Mara e Fabiana X  
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4.1 Sessões de Contação de Histórias, no Recanto das Histórias para alunos da rede pública, 

privada e comunidade em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 Contação de Histórias  

Solicitação 
da UE? 

sim não 

Informativo via e-mail da 
abertura dos 

agendamentos para o 
ano corrente (sempre em 

fevereiro/março). 

Agendamento do evento 
e transporte feitos via 

telefone através do 
Recanto das Histórias. 

Confirmação via e-mail  
do agendamento 

realizado 

Contação de Histórias 
sala 72 (SME) Recanto 

das Histórias. 

Agendamento via 
telefone mediante a 
disponibilidade de 

agenda do Recanto. 

Confirmação via e-mail  
do agendamento 

realizado 

Contação de Histórias na 
UE ou na sala 72 (SME) 
Recanto das Histórias. 
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4.1 Sessões de contação de histórias no Recanto das Histórias:  

 Funcionamento: O Recanto das Histórias funciona nos seguintes dias e horários: quarta-

feira e quinta-feira: período da manhã às 9h, período da tarde às 14h. 

 Público: O Recanto das Histórias atende crianças das escolas municipais, estaduais, 

privadas, instituições e população em geral. 

 O transporte é agendado pelo Recanto de Histórias, via CI, solicitando quatro transportes 

por semana, sendo um para cada período. Este agendamento é feito no início de fevereiro, 

prevendo todas as datas possíveis de sessões, saraus e Semana Monteiro Lobato. É 

enviado para toda a rede pública um convite para participarem das atividades do Recanto 

das Histórias.  

Para agendamento das visitas:  

a) As escolas recebem um informativo via e-mail no início do ano (fevereiro), avisando 

sobre a abertura dos agendamentos no Recanto das Histórias para o ano corrente. 

b) As escolas devem ligar às segundas-feiras, das 8h às 16h para a Secretaria Municipal da 

Educação (3404 2438), no ramal 2486 para agendar o dia e período da visita ao Recanto 

das Histórias. 

c)Feito isto, a escola deverá enviar um e-mail ao recantodashistorias@edu.limeira.sp.gov.br 

confirmando os dias e horários de agendamento de sua UE.  

d) Após o agendamento prévio feito pela escola ou instituição, deve comparecer ao 

Recanto das Histórias na data e horário estipulados respeitando o número de alunos 

informado no ato do agendamento.  

Observações: 

O lanche é de responsabilidade da Escola. Todavia é proibida a entrada no Recanto das 

Histórias de pessoas portando algum tipo de alimento, bebidas e brinquedos. Assim sendo 

é possível lanchar antes ou depois das apresentações em outras localidades do Parque 

Cidade, desde que o lanche fique acondicionado fora da sala, sob a responsabilidade da 

escola. 

Sobre o número de participantes: 

 O número mínimo de participantes  é de 10 crianças e/ou adultos por sessão; 

 O número máximo é de 50 crianças (3 a 10 anos) por sessão e 30 crianças 

/adolescentes (11 a 15 anos); 

mailto:recantodashistorias@edu.limeira.sp.gov.br
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 25 participantes jovens/adultos. 

Em caso de desistência, a escola deverá avisar com 10 dias de antecedência. Outro 

agendamento só poderá ser feito após a última escola agendada. 

No caso de eventual cancelamento por parte do Recanto das Histórias, outro agendamento 

será realizado o mais breve possível, levando em consideração a disponibilidade do 

transporte. 

Com intuito de abranger maior número de escolas, o agendamento é limitado a quatro 

sessões por unidade escolar, cabendo à escola priorizar suas turmas. 
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4.2 Organização e apresentação teatral vinculada a diferentes temáticas: Apresentação teatral e/ou 

contação de histórias no Teatro Nair Bello  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.2 Organização e apresentação teatral vinculada a diferentes temáticas 

 O Recanto das histórias promove eventos culturais voltados para a literatura brasileira, 

destacando os alguns escritores de renome, a fim de fomentar a leitura de qualidade. 

Semana Monteiro Lobato: A Semana Monteiro Lobato tem por objetivo preservar a memória do 

escritor, prestigiar suas obras e seus principais personagens que compõe o Sítio do Pica pau 

4.2 Organização e 
apresentação teatral 

vinculada a diferentes 
temáticas. 

Confirmação via e-mail  
do agendamento 

realizado 

Apresentações no Teatro 
Nair Bello. 

Convite e agendamento 
do evento e transporte 

feitos via telefone 
através do Recanto das 

Histórias 
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Amarelo. Acontece anualmente com abertura oficial, sessões de contação de histórias, rodas de 

leitura e apresentações musicais e artísticas das escolas participantes. 

Semana Ruth Rocha: A Semana Ruth Rocha tem por objetivo oferecer literatura de qualidades ás 

crianças, uma vez que se trata de escritora premiada.  

Sarau Câmara Cascudo: O Sarau Câmara Cascudo objetiva fomentar os contos tradicionais e 

lendas do folclorista Luís da Câmara Cascudo, por meio de contação de histórias e música popular 

brasileira. 

Sarau Vinícius de Moraes: O Sarau apresenta os poemas e as canções do poeta e compositor, 

com o objetivo de proporcionar cultura e música de qualidade. 

Para agendamento dos eventos:  

a) As escolas são convidadas via telefone a participar dos eventos. Elas são contempladas 

por sorteio, sem se repetirem, até todas serem contempladas. 

b) Feito isto, a escola deverá enviar um e-mail ao 

recantodashistorias@edu.limeira.sp.gov.br confirmando os dias e horários de agendamento 

de sua UE.  

d) Após o agendamento prévio feito pelo Recanto das Histórias, a escola deve comparecer 

ao Teatro Nair Bello na data e horário estipulados respeitando o número de alunos 

informado no ato do agendamento.  

 O transporte é agendado pelo Recanto de Histórias, via CI, solicitando quatro transportes 

por semana, sendo um para cada período. Este agendamento é feito no início de fevereiro, 

prevendo todas as datas possíveis de sessões, saraus e Semana Monteiro Lobato. É 

enviado para toda a rede pública um convite para participarem das atividades do Recanto 

das Histórias.  

 Em caso de desistência, a escola deverá avisar com 10 dias de antecedência.  

 No caso de eventual cancelamento por parte do Recanto das Histórias, outro agendamento 

será realizado o mais breve possível, levando em consideração a disponibilidade do 

transporte. 

 

 

  

mailto:recantodashistorias@edu.limeira.sp.gov.br
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4.3 Assessoria e orientação para organização de salas de leitura em Unidades Escolares com Projetos 

específicos em Literatura e Leitura. 

 

 

 

  

4.3 Assessoria e orientação 
para organização das salas de 

leitura. 

Solicitação pela escola 
via CI encaminhada à 
Diretoria Pedagógica. 

Agendamento via 
telefone mediante à 
disponibilidade de 

agenda do Recanto. 

Orientação à monitores, 
professores, 

coordenadores, vice-
diretor e/ou diretores ou 

outro funcionário 
responsável por 

biblioteca ou sala de 
leitura na escola. 
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4.3 Assessoria e orientação para organização de salas de leitura 

Para agendamento da assessoria:  

a) As escolas podem solicitar, via CI encaminhada à Diretoria Pedagógica, assessoria e 

orientação das contadoras de histórias para a organização de salas ou “cantos” de leitura e 

Contação de Histórias na UE. 

b) O agendamento será realizado pela equipe do Recanto das Histórias via telefone. 

c) As contadoras irão até a escola para oferecer as orientações à monitores, professores, 

coordenadores, diretores, vice-diretores, e/ou outro funcionário responsável pelo espaço ou 

projeto de leitura da Escola. 

Observação: A visita será agendada pela equipe do Recanto das Histórias mediante a 

disponibilidade de agenda das contadoras. 

 

 

Data:_______/________/________ 

 

 

 

 


