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Projetos integrados: uma jornada pelas histórias, dos mitos ao aço

Uma das grandes dificuldades de muitos educadores é saber transformar suas ideias em 
projetos, ou seja, colocá-los na prática, estruturá-lo com objetivos definidos. Para isso o 
que não faltam são técnicas e métodos. Uma simples pesquisa pelo google mostra como 
há farto material sobre o tema, muitos deles de forma complexa e que não falam a lingua-
gem direta daqueles que convivem com as crianças diariamente, seja em sala de aula ou 
como arte educadores.

O objetivo desse custo é apresentar uma nova solução completamente out-of-box para 
a criação de projetos simples e práticos por meio da mais antiga e primordial habilidade 
humana: a narração de histórias.

Se vocês já não conhecem, neste curso conhecerão Raquel Vieira, a Flora Manga, conta-
dora de histórias, storyteller corporativa e palestrante, que desde 2010 atua em projetos 
de Educação Patrimonial por meio da narração de histórias, seja na iniciativa privada ou 
administração pública. 

Neste curso você aprenderá na teoria conceitos de narrativa, patrimônio público, rotei-
rização de histórias e um case de Projeto “Conhecendo a Usiminas”, do Instituto Usiminas. 
Na parte prática do Projeto, irá aprender a estruturar suas ideias usando o método da Flo-
ra Manga, ampliando as possibilidades de criação de projetos pedagógicos com um toque 
de criatividade e ludismo.

Raquel Vieira, a Flora Manga, é storyteller, produtora cultural e palestrante. Bacharel em 
Educação Fisica (2007, UFMG) com ênfase em educação infantil e lazer, desde 2006 ded-
ica-se à arte de contar histórias e criação de projetos de educação patrimonial. Em 2018 
foi coordenadora do Congresso Online de Educação com Histórias, até então o único do 
gênero e um dos maiores congressos já realizados 100% em ambiente digital. Em 2020 
criou no youtube o programa A Fantástica Loja de Histórias da Flora Manga, dedicado a 
revisitar as grandes histórias, literatura infantil, contos clássicos, contos populares, contos 
indígenas, africanos e orientais. Desde 2015 participa de projetos de Educação Patrimonial 
promovidos pelo Instituto Usiminas: Conhecendo a Usiminas, Aventuras no Viveiro e Con-
hecendo a Musa. https://youtu.be/GFU5rVjX7_4

VÍDEO: INTRODUÇÃO

https://youtu.be/GFU5rVjX7_4
https://youtu.be/GFU5rVjX7_4
https://youtu.be/GFU5rVjX7_4
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AULA 1: MINHA HISTÓRIA
Nesse vídeo você conhecerá a história de vida de Raquel Vieira na forma de uma jornada. Desde 
a menina que nasceu no interior de Minas com talentos de contorcionismo, sua caminhada até a 
universidade e encontro com a narração de histórias e o caminho que transformou o que era para 
ser uma diversão em sua profissão elevada a outro nível. https://youtu.be/u9QOjkybzfw

TAREFA
A primeira história que você precisa saber contar é a sua!

Faça o download da ficha de insights e faça um apanhado de palavras 
chaves da sua história, pontue os momentos mais interessantes, 

engraçados, as dificuldades, as pessoas que te ajudaram. Tudo isso poderá 
ser usado na próxima aula!

https://youtu.be/u9QOjkybzfw
http://bit.ly/3j7fgIY
https://bit.ly/3j7fgIY
https://bit.ly/3j7fgIY
https://youtu.be/u9QOjkybzfw
https://youtu.be/u9QOjkybzfw
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PARA SE INSPIRAR

Temas e livros recomendados
O menino do dedo verde - Maurice Druon
Contos de Grimm (todos)
Folclore Brasileiro - mitos e lendas do Brasil
Contos Locais https://www.youtube.com/c/ContosLocais/videos

Filmes recomendados
O Senhor dos Anéis
História sem Fim
Como estrelas na terra
Filmografia Mazzaropi
Filmografia Charles Chaplin
Filmografia de Animações da Pixar
O Alto da Compadecida

Música e artistas para ouvir e assistir
Milton Nascimento
Queen
Beatles
Bach
Samba Raíz
Maria Bethânia
Ponto de Partida

https://www.youtube.com/c/ContosLocais/videos
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AULA 2
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM STORYTELLING

PARTE 1: PATRIMÔNIO
Nessa parte do curso você aprenderá a enxergar o patrimônio público de uma forma diferente. 
Falaremos sobre a diferença entre público e privado, o que é patrimônio e a importância da 
educação patrimonial e como eu a utilizo em meus projetos. https://youtu.be/2Cs3xeIRMTE

Parque de Histórias 
Institucional
bit.ly/2G81hUg

Lugar de Histórias 
Institucional
bit.ly/3i3TS64

vídeos de apoio

PARA APROFUNDAR
Guia de Educação Patrimonial https://bit.ly/2HlNhqF

Cadernos de Educação Patrimonial Iphan https://bit.ly/3052VgR

https://youtu.be/2Cs3xeIRMTE
http://bit.ly/2G81hUg
http://bit.ly/3i3TS64
https://bit.ly/2HlNhqF 
https://bit.ly/3052VgR
http://bit.ly/2G81hUg
http://bit.ly/2G81hUg
http://bit.ly/3i3TS64
http://bit.ly/2G81hUg
http://bit.ly/3i3TS64
https://youtu.be/2Cs3xeIRMTE
http://bit.ly/3i3TS64
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AULA 2
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM STORYTELLING

PARTE 2: storytelling
Aqui, você aprenderá também um método fundamental para a criação de boas histórias, ou, de 
bons projetos por meio de uma boa história: o método da Jornada do Herói.
https://youtu.be/QoG6DYkMs1U

PARA APROFUNDAR
A Jornada do Escritor: Estrutura mítica para escritores - Christopher Vogler

Vídeo: A jornada do herói - bit.ly/362pVAI

TAREFA
Saiba se apresentar! Se você conseguir tornar a sua história de vida 

interessante você ganha a audiência e até o patrocinador!
Você já realizou a tarefa da aula 1 e pontuou vários momentos 

importantes da sua vida. Agora é hora de transformar isso num enredo 
heróico! Faça o download do material de apoio jornada do herói e faça 

você mesmo e tente encaixar os pontos chaves da sua história no relógio 
da Jornada do Herói.

https://youtu.be/QoG6DYkMs1U
http://bit.ly/362pVAI
https://bit.ly/3hUoAOQ
https://bit.ly/2FWm8uc
https://bit.ly/3hUoAOQ
https://bit.ly/2FWm8uc
https://youtu.be/QoG6DYkMs1U


CURSO EDUCAÇÃO EM PROJETOS INTEGRADOS

por Flora Manga

Congresso Online 
Educação com Histórias
bit.ly/3csxmlO

vídeos de apoio

http://bit.ly/3csxmlO
http://bit.ly/3csxmlO
http://bit.ly/3csxmlO
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