
 

AAMMPPLLIIAANNDDOO SSAABBEERREESS NNOO CCOOTTIIDDIIAANNOO EEDDUUCCAATTIIVVOO 
Oficinas Terapêuticas para servidores (as) em situação de readaptação funcional 

 

 

Objetivo: Promover o bem estar e contribuir para o poder de resiliência e de satisfação do indivíduo, bem como 

ampliar a ação educativa e qualificar as relações interpessoais dos servidores em situação de readaptação. 

 

Horário e Local: As oficinas serão ministradas na Sala de Oficinas (Casarão do vão central), no Centro de 

Educação Continuada – Rua Ferreira Lima nº 82 – Centro – Florianópolis. Com  exceção da Oficina “Na Ilha 

da Imaginação” que será ministrada das 8 às 12 horas, as demais oficinas serão ministradas das 13 às 17 horas. 

 

Público Alvo: Servidores em situação de readaptação funcional da Secretaria Municipal de Educação e 

Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 

 

Inscrições: Serão ofertadas 25 (vinte e cinco) vagas por oficina, preenchidas por ordem de inscrição 

efetuada diretamente no site http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/ banner Formação Permanente. Cada 

unidade educativa só poderá encaminhar um servidor por oficina. As inscrições serão realizadas mensalmente de 

acordo com a oficina oferecida, conforme programa: 
 

Oficina Ministrante 
Datas das 
Oficinas 

Período de 
inscrição 

Programa 1º Semestre 

“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, linha e 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 

6,13,20 e 27 

22/04 a  

01/05 

“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 

Programa 2º Semestre 

“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 

 

Coordenação e Informações  

Departamento de Saúde e Bem Estar do Servidor  

Rua Ferreira Lima nº 82 – Centro – Florianópolis  

Telefones (48) 21065805 e 21065928 

e-mail: desabessme@gmail.com 


