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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este projeto tem a intenção de promover o bem estar e contribuir para o poder de resiliência 

e de satisfação do indivíduo, bem como ampliar ação educativa e qualificar as relações interpessoais 

dos servidores em situação de readaptação funcional, tendo em vista que os mesmos, em menor ou 

maior grau, possuem restrições ou limitações na realização de suas atribuições de atuação, contudo, 

apresentam possibilidades de contribuir em muitos outros aspectos presentes no cotidiano destas 

instituições. 

Desta forma acreditamos que o processo de ampliação dos saberes vivenciado pelos 

servidores em situação de readaptação funcional contribuirá para ampliar as práticas 

contextualizadas nos espaços educativos em consonância com os Projetos Político Pedagógico e 

Educativo da Unidade Escolar trazendo, para estes servidores, outras perspectivas de atuação. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente
1
 a Rede Municipal de Ensino conta com 459 profissionais afastados de suas 

funções de origem, representando 13,69% do quadro de servidores efetivos (3.351). Estes 

servidores pertencem a diferentes níveis e modalidades de atuação profissional, tais como: 

professores, professores auxiliares, auxiliares de serviços gerais, auxiliares de sala, cozinheiras, 

entre outros. 

Compreendendo que os referidos servidores estão afastados temporariamente de suas 

funções de origem, porém com possibilidades de desenvolver outras atividades, a Diretoria de 

Administração Escolar (DAE), e o Departamento de Saúde e Bem Estar do Servidor (DESABES) 

propõe a realização de oficinas
2
 aos servidores em situação de readaptação com o intuito de 

desenvolver ou ampliar projetos da Unidade Escolar. 

                                                 
1
 Dados referentes ao relatório DAE de Janeiro 2015 

2Oficina pedagógica: ambiente destinado ao desenvolvimento das aptidões e habilidades, mediante atividades 

laborativas orientadas por professores capacitados, e em que estão disponíveis diferentes tipos de equipamentos e 

materiais para o ensino ou aprendizagem, nas diversas áreas do desempenho profissional. 
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O trabalho talvez seja a principal atividade humana, ou como diria Engels “é a condição 

básica fundamental de toda a vida humana” (ENGELS, 1977). Se nos remontarmos aos primórdios 

da vida humana, perceberemos como o próprio Homem foi se transformando na medida em que 

aprendeu a realizar tarefas diferentes. “(...) até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o 

próprio Homem”. Essa afirmação de Engels (1977) é reforçada quando diz que “a mão não é 

apenas o órgão do trabalho; é também produto dele”. Então, realizar-se pelo trabalho e, em última 

instância, pelos serviços que se presta, é constitutivo do ser humano. Agrega-se, à necessidade de 

trabalhar, a necessidade do prazer, da satisfação, do retorno não só financeiro, mas de crescimento 

pessoal, de troca,de aprendizagem e experiências positivas. 

Neste sentido, consideramos que as oficinas contribuirão na qualificação e ampliação das 

ações que os profissionais em situação de readaptação já desenvolvem nas unidades educativas, pois 

como afirma Bordignon (2004, p. 5), “o importante é ter clareza de que na organização todos são 

atores sociais com poder de jogar o seu jogo ou o jogo da missão da organização. O tipo de jogo 

que os atores jogam é determinado pelas relações internas que a organização cultiva, pela cultura 

organizacional. Ela determina o sentimento de pertença e a decisão de participação ou o 

sentimento de exclusão e da omissão”. 

Deste modo, ao se inserirem em novos momentos de “saberes”, os servidores em situação 

de readaptação contribuirão para a realização da Missão da Secretaria Municipal de Educação, que 

é “Promover educação de qualidade que contribua para o exercício pleno da cidadania, 

estabelecendo relações democráticas e participativas”. Em outros termos, ampliar o repertório de 

ações dos servidores em situação de readaptação significa promover também a valorização destes 

atores sociais pelo desenvolvimento do sentimento de pertença à organização, incluindo-os em 

ações significativas e que melhorem o desempenho da organização social como um todo. 

Considerando os diversos relatos sobre as ações já realizadas nas Unidades Educativas por 

servidores readaptados, além do levantamento estatístico realizado pelo DESABES no primeiro 

trimestre de 2013, as oficinas visam contribuir para o processo de resiliência, bem estar e  

ampliação das relações interpessoais dos servidores em situação de readaptação funcional. 
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3. OBJETIVO GERAL 

 

Ampliar a ação educativa e qualificar as relações interpessoais dos servidores em situação de 

readaptação funcional, bem como, promover o bem estar com a finalidade de contribuir para o 

poder de resiliência e de satisfação do indivíduo, da sua equipe e da comunidade local. 

 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Valorizar a atuação dos profissionais em situação de readaptação; 

• Contribuir para a redução do absenteísmo; 

• Estimular o desenvolvimento de práticas coletivas nas Unidades educativas, a partir do apoio 

dos servidores em situação de readaptação funcional; 

• Ampliar as possibilidades de ação do profissional em situação de readaptação em outros 

tempos, espaço e relações do cotidiano educativo; 

• Desenvolver projetos inovadores ou complementares a proposta curricular; 

• Constituir e ampliar a cultura local da Unidade Escolar e da cidade de Florianópolis; 

• Fortalecer a identidade cultural local; 

 

 

5. PROGRAMA 

OFICINA MINISTRANTE 

DATAS 
DAS 

OFICINAS 

PERÍODO 
DE 

INSCRIÇÃO 
“Costurando ideias... com bonecas de 
feltro”.  
Para esta oficina deverão ser trazidos: feltros 

coloridos para a confecção de roupas e 

acessórios da boneca (20 cm), feltro bege ou 

marrom (30 cm) para o corpo da boneca, 

tesoura e linha círculo (rolo pequeno).  

Dione Raizer 
Abril 

8,15,22 e 29 

24/03 a  

03/04 

“Brinquedos Cantados” 
Esta oficina requer a utilização da voz e da 

Expressão corporal. Comparecer com roupa e 

sapato confortável. 

Rafael Spinelli 
Maio 

5,12,19 e 26 

22/04 a  

01/05 
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“Movimento do corpo e as brincadeiras”  
Comparecer com roupa e sapato confortável. 

Elaine Lima e 

Andrea Fonseca 

Junho 

3,10,17 e 24 

22/05 a  

31/05 

“Fuxico: a sombrinha e a chuva”  
Para esta oficina deverão ser trazidas: guarda–

chuva ou sombrinhas velhos, linha de pipa e 

agulha. 

Maria Pra 
Agosto 

5,12,19 e 26 

24/07 a  

3/08 

“Fazendo arte com cadernos”  
Para esta oficina deverão ser trazidas: tecidos 

coloridos de vários tamanhos (algodão), 

tesoura, caderno grande capa dura. 

Jacqueline 

Ouriques 

Setembro 

9, 16, 23 e 

30 

24/08 a  

03/09 

“Entrelaçando pontos”  
Para esta oficina deverão ser trazidos: retalhos 

de feltro ou tecido (20 cm), botões coloridos, 

fitas, tesoura, linha, círculo (rolo pequeno), 

agulha, feltros vermelho, preto, verde e branco 

(20 cm de cada) e fibra siliconizada (500 gr). 

Dione Raizer 

Outubro 

7, 14, 21 e 

28 

21/09 a 

30/09 

“Na Ilha da Imaginação” 
Para esta oficina deverão ser trazidos: retalhos 

de tecido, linha, agulha, feltro preto, tesoura e 

tecidos coloridos. 

Miria Norma de 

Souza 

Novembro 

4,11,18 e25 

26/10 a 

05/10 
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