
Curso Online de Contadores de Histórias, por Elsa Serra 

 

O porquê deste Curso? e como funciona? 

Este curso foi pensado e criado para quem está longe, ou não tem disponibilidade para se 

deslocar aos meus cursos/workshops presenciais. As aulas são realizadas de forma progressiva, 

abordando temas como a história dos narradores, os livros ilustrados, a leitura em voz alta, a 

oralidade, a tradição oral, a expectativa, a técnica, a sabedoria, a imaginação, a relação com a 

história e os ouvintes, a memorização, o resumo e detalhes da história, as formas de narrar, os 

recursos utilizados  e a identidade de cada um a contar histórias. 

Objectivos 

 Contar uma história com livro e sem livro 

 Desenvolver a capacidade de interpretação 

 Praticar a projecção de voz 

 Desenvolver a dicção 

 Abordar várias técnicas de contar histórias 

 Identificar as diferenças da leitura em voz alta e a oralidade 

 Interligar a leitura silenciosa e a leitura em voz alta 

 Conhecer a história do narrador oral/contador de histórias 



1ª sessão  

 Quem é o contador de histórias e sua história. Que história escolher, as 
diferenças de contar histórias com livro e a oralidade. Introdução. 

2ª sessão 

 O contemporâneo, a história com livro, o livro para todas as idades, a leitura 

em voz alta, técnicas vocais, a importância da relação: livro, voz, dicção, emoção e 

corpo na arte de contar histórias. A leitura em voz alta, a oralidade e suas diferenças. 

3ª sessão 

Os vários pontos de partida para contar uma história: Livro ilustrado, Texto/conto 
escrito, História real, vivida ou ouvida, Conto tradicional Estilos da Arte de Contar, 
Quer trabalhar uma história com livro ou sem livro? 

4ª sessão 

A oralidade, o conto tradicional, a importância da relação: oralidade, voz, 
dicção, emoção e corpo na arte de contar histórias. Memorização, resumo, 
improvisação e enriquecimento da história. Como adaptar a história escrita à 
contada oralmente. Teorias e vivências práticas. 

5ª sessão 

 

Reflexão final. Síntese do programa de aprendizagem. Exercício final. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Metodologia/ Itinerário Pedagógico 

As oficinas partem de um breve enquadramento teórico, mas são eminentemente práticas, 

baseadas na realização de exercícios práticos e jogos pedagógicos. Incluem sempre um 

acompanhamento personalizado a cada participante. Resultam num produto final, uma 

história, por cada formando. 

O horário de estudo, leitura e desenvolvimento dos exercícios práticos é definido por 
cada formando, só as aulas via skype têm dias e horas marcados, mas a combinar com 
a disponibilidade de cada formando. 
 
O curso é individual e baseado num acompanhamento personalizado. Este curso não 
tem datas de realização: está permanentemente disponível e os interessados podem 
iniciar a sua formação assim que o entendam. Habitualmente, inicia-se  após o 
pagamento da propina. As aulas são disponibilizadas no site 
http://elsaserra1.wix.com/contadorahistorias em páginas as quais só terão acesso os 
formandos, a quem é dada uma senha. 
 

Público Alvo 

 
Todos os apaixonados por livros, histórias, por ouvi-las e contá-las e pais, avós, tias, 
tios, madrinhas, padrinhos, professores, animadores, voluntários… 
 

Carga Horária   15h 

 

Requisitos 
 
Computador com acesso à Internet 
Ter conta Skype 
Ter programa instalado para gravar um vídeo 
 

Encontros via Skype 

O primeiro encontro é na 3ª semana, entre a 2º e a 3ª sessão. O segundo encontro é 

na 5ª semana, entre a 4ª e a 5ª sessão. O terceiro e último encontro é na 6ª semana 

depois dos exercícios da última sessão estarem finalizados. Cada encontro via Skype 

terá a duração de 1h30/2h. 

Avaliação 

A avaliação não é quantitativa, mas sim qualitativa. Ao longo do curso vai havendo 

comentários, e indicações do que têm a melhorar. 

Propina de Lançamento do Curso   95,00€ 
 

Inscrições e mais informações:  elsa.serra1@gmail.com 

http://elsaserra1.wix.com/contadorahistorias

