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Fica decretado que, a partir deste instante,  
haverá girassóis em todas as janelas,  

que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra;  
e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro,  

abertas para o verde onde cresce a esperança. 
Thiago de Mello 
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APRESENTAÇÃO 
 
Considerando que os auxiliares de serviços gerais 

desempenham uma ação educativa nas unidades onde atuam, 

organizamos um módulo de formação que contempla o ser educador, 

pois segundo Charlot “formar é preparar para o exercício de práticas 

direcionadas e contextualizadas, nas quais o saber só adquire sentido 

com referência ao objetivo perseguido”. 

A formação organizada contemplará 12 (doze) horas para cada 

profissional no mês de Julho de 2011, com desdobramento de mais 

12 (doze) horas no mês de fevereiro de 2012.  

 
 

PÚBLICO ALVO 
 

Auxiliares de Serviços Gerais que atuam nas Unidades Educativas da 
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis 

 
 

CARGA HORÁRIA 
 

12 horas por convocação 
 
 

CERTIFICAÇÃO 
 

Para os que obtiverem 100% de frequência. 
 
 

LOCAL 
 

Centro de Educação Continuada 
Rua Ferreira Lima nº 82 – Centro 

 

PROGRAMA 
 
- Relações estabelecidas no ambiente das unidades educativas  
Refletir e discutir, junto aos profissionais o papel social da educação, 
os critérios para um atendimento que respeitem os direitos 
fundamentais das crianças, (COEDI/ MEC 1995) com intuito de 
construir práticas que qualifiquem as ações realizadas nas unidades 
educativas. 
 
- Organização do trabalho cotidiano  
Abordar a diluição de produtos; uso adequado dos 
produtos; importância e uso dos EPI´s e uniforme; procedimentos de 
limpeza; contato com o Supervisor e padronização de serviços. 
 
- Práticas de primeiros socorros  
Favorecer o aprendizado e o treinamento para intervenções de 
emergência; aproximar as instruções do contexto vivido pelos 
profissionais em situações de paradas respiratórias, traumas e 
desastre de pequeno e médio porte.  
 
- Valorização e o compromisso no ambiente de trabalho  
Significados e sentidos do trabalho: a importância do trabalho na vida; 
identidade pessoal e trabalho; o trabalho em organizações 
educacionais.  
 
- Motivação 
Motivação como forma de "encontrar motivos" para manter-se 
conectado com sua função e realizá-la da forma mais efetiva e afetiva 
gerando gratificação pessoal e profissional bem como, resultados 
institucionais relevantes. 

 
 
 

CRONOGRAMA E HORÁRIO 
 

Dias 25, 26 e 27 de Julho de 2011 
Grupos 1, 2, e 3 - Período Matutino - Das 8h às 12h 

Grupos 4, 5, e 6 - Período Vespertino - Das 13h às 17h 


