Identificação do Projeto "Minha História, Minha Vida":
O Projeto "Minha História, Minha Vida" é uma parceria da Coordenadoria da Infância
e Juventude de MS com o Instituto Fazendo História, visando proporcionar às crianças
e adolescentes de instituições o resgate de sua história de vida, mediante interações
lúdicas que envolvem leitura de livros e contação de histórias realizadas por
voluntários previamente capacitados que visitam as crianças nas instituições de
acolhimento uma vez por semana pelo período de uma hora. Os voluntários
selecionados comprometem-se pelo prazo de um ano com cada entidade.
Qual o objetivo do Projeto "Minha História"?
O projeto Minha História, Minha Vida tem o objetivo de proporcionar meios de
expressão para que cada criança ou adolescente em situação de acolhimento
institucional possa se apoderar melhor da sua identidade, de sua história pessoal e
assim o projeto favorecerá o seu pertencimento social.
O intuito é que cada criança e adolescente possa responder às indagações em relação
a sua própria história de vida, trabalhando com perguntas chave como: Quem sou?
Quando nasci? Quem são meus amigos? Qual a minha cor? Quem são meus pais, avós,
tios, etc...
O projeto visa dar meios à criança de conhecer, registrar e resgatar sua história de
vida, adquirindo um conhecimento mais amplo de si mesmos, com ênfase nas áreas
biopsicossociais.
Como funciona o Projeto?
O projeto ocorre através da realização de encontros semanais entre a criança ou
adolescente e um adulto de referência.
Os encontros realizam-se na instituição onde vive a criança, e aos poucos o adulto e a
criança constrói um vínculo de confiança, enquanto a dupla realiza diversas atividades
abordando temas como: auto-retrato, minhas férias, meus medos, músicas, como eu
sou, saudade, o que já perdi, meus ídolos, meus irmãos, minha família, meus sonhos...
Tudo isso ocorre mediante instrumentos lúdicos como leitura de livros infantis e
atividade de contar histórias, utilizando os materiais mais diversos: Lápis de cor,
canetinhas coloridas, colas, tesouras, papéis coloridos, gliter, tinta guache,
fotografias...
A mediação de leitura realizada pelo voluntário de referência, tem a finalidade de
construir um álbum da história de vida de cada criança. O álbum pertence à criança e
ao adolescente, e vai registrar informações sobre sua identidade, seu passado, seu
presente e seus sonhos para o futuro.

Busca-se assim despertar nas crianças e adolescentes o gosto pelo mundo das histórias
em geral, pela possibilidade de compartilhá-la e escutá-las, e em especial desenvolver
o prazer pela leitura.
Como começou o Projeto?
Em julho de 2012 foi concluída a parceria com a Editora Alvorada como patrocinadora
da equipe do Instituto Fazendo História, visando realizar o Projeto “Minha História,
Minha Vida.”
Em outubro de 2012 foi realizado o 1º Ciclo de Debates “Justiça da Infância e Rede de
Atendimento: Caminhos para a Interlocução e Ações Integradas” em parceria com a
Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (EJUD), e dele participaram os Magistrados da
Infância de MS, assim como Promotores de Justiça, Defensores Públicos, Psicólogos e
Assistentes Sociais da área da infância e juventude, além de Dirigentes de instituições
de acolhimento e da socioeducação e técnicos e gestores das Secretarias de Ação
Social de Campo Grande e do Estado MS.
Na ocasião foram realizadas Oficinas com a Sócia Fundadora da Associação Fazendo
História e Presidente do Instituto Fazendo História, a Psicóloga Claudia Vidigal, que
tiveram como desdobramento a parceria da Coordenadoria da Infância com a Editora
Alvorada, para dar início ao Projeto Minha História, Minha Vida, direcionado a crianças
e adolescentes de quatro instituições de acolhimento de Campo Grande-MS.
Em abril de 2013, a equipe do Instituto Fazendo História realizou em Campo GrandeMS três dias a sensibilização e formação de educadores, gestores e voluntários na área
de mediação de leitura e registros de histórias de vida, proporcionando treinamento
de Entidades de acolhimento local e de seis comarcas de MS e de setenta voluntários,
participando do evento mais de 100 pessoas.
No dia 9 de maio de 2013 iniciaram-se as atividades com as instituições de
acolhimento selecionadas: Casa da Criança Peniel I/II, Lar Vovó Miloca e Meninas dos
Olhos de Deus.
Para saber mais sobre o Projeto
Assista os vídeos postados na área de videos da página da Coordenadoria
.

