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1. UM BREVEHISTÓRICO

O Programa de Saúde e Bem Estar do Servidor – PROSABES, vinculado a

Diretoria de Administração Escolar (DAE), foi elaborado enquanto uma necessidade de

rever o conceito sobre qualidade de vida relacionada ao trabalho, e, também como fruto

da trajetória de alguns anos de atendimento aos servidores readaptados, que se

encontravam em licença de saúde. Essa ação encontra-se descrita no “Projeto de Saúde

e Bem Estar do Servidor da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis”

(Anexo 1).

2. AÇÕES 2005

Em 2005, uma equipe de servidores efetivos da Secretaria Municipal de

Educação de Florianópolis (SME), recebe a tarefa de elaborar um novo projeto, a partir

deste já existente, com o objetivo de contribuir para a redução do absenteísmo,

oferecendo um trabalho de reflexão e prevenção, norteado por conceitos de saúde e

qualidade de vida. Nesta etapa inicial do Programa, o atendimento por adesão ficou

restrito aos servidores readaptados que neste período correspondia a 154. Assim, o

Programa oferece atividades de caráter curativo e com atendimento da demanda durante

o horário de trabalho. A partir do segundo semestre, iniciam-se as atividades, com a

oferta de oficinas nas modalidades de Grupos Terapêuticos, Atendimentos Individuais e

em grupos com profissionais da área da psicologia.

A coordenação do Programa ficou a cargo da equipe de servidores da SME e

para execução foi contratada uma equipe técnica para conduzir as atividades

terapêuticas.

A equipe da SME era composta por Maria Isabel Toledo Osório Pereira,

coordenadora (Professor da Educação Infantil), Dinorá Meinicke (Professor da

Educação Infantil), Neuza Cristina Rodrigues da Silva (Auxiliar de Ensino da Educação

Infantil), Hannelore Matsuo (Fonoaudióloga), Luciana Stein (Estagiária em Naturologia

Aplicada), com sede no Núcleo de Aperfeiçoamento dos Servidores, sito a Rua Deodoro

nº265, Centro- Florianópolis.
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No quadro abaixo, apresentamos o atendimento das modalidades de atividades

terapêuticas:

ATIVIDADES - 2005
ATIVIDADES MODALIDADE LOCAL VAGAS INSCRITOS PARTICIPANTES

Biodança 15 34 15
Euritmia  Musicoterapia 15 15 9
Práticas Orientais 15 19 14

OFICINAS

Grupo Terapêutico

Sede do
PROSABES

15 14 13
Total 60 82 51

Fonte: Dados do Relatório 2005 – PROSABES referentes ao período de Setembro à Dezembro

Biodança

O processo de Avaliação de Desempenho Profissional passa a constituir ação

desenvolvida no PROSABES tendo em vista estar vinculado ao então Departamento de

Administração Escolar. O Programa de Avaliação de Desempenho Profissional, a

partir de 2005 assume um caráter de provisoriedade com a composição de uma

Comissão Geral presidida pela representante do Departamento de Administração

Escolar Gisele Aparecida Pereira (Administrador Escolar) e participação dos membros

dos Departamentos de Ensino, a saber: representante da Educação Fundamental, Eva

Cristina Padilha da Costa (Orientador Educacional), representante da Educação Infantil,

Dione Raizer (Professor da Educação Infantil), representante da Educação de Jovens e

Adultos, Diléia Pereira Bez Fontana ( Orientador Educacional) e representação sindical:

Samuel Ramos da Silva e Marilene Farias Buttenbender.

No primeiro semestre deste ano, a referida Comissão promove uma discussão

com os diretores, resultando na elaboração da Portaria nº 045/05, que viria

regulamentar o processo de avaliação a partir do segundo semestre (Anexo 2).

Grupo Terapêutico Práticas Orientais Biodança
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Apresentamos no quadro abaixo dados quantitativos relacionados à Avaliação

de Desempenho Profissional:

  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL - 2005

CONCEITOREGIME JURÍDICO DE
ADMISSÃO ATENDE ATENDE PARCIALMENTE NÃO ATENDE

Caráter Temporário 1.230 24 00

Efetivos em Estágio Probatório 451 02 01

Fonte: Dados do Sistema Joaquina referentes ao período de Setembro à Dezembro

3. AÇÕES 2006

Em 2006, o projeto passa a ser denominado “Descobrindo a Vida Dentro de

Nós” (Anexo 3) que estabeleceu dentre outras diretrizes o atendimento para todos os

servidores e a ampliação das modalidades de oficinas de práticas terapêuticas, no contra

turno do expediente de trabalho. Para atender aos servidores que atuam no órgão

central, assume a tarefa de organizar a atividade de Ginástica Laboral, que tinha como

objetivo, readequar a utilização do mobiliário a posturas corporais mais eficientes do

ponto de vista ergonômico.

No ano de 2006 a escolha das modalidades de oficinas de práticas terapêuticas,

foi orientada por profissionais da saúde na área da fisioterapia, que tinha como premissa

a otimização dos efeitos do sedentarismo e das posturas inadequadas no ambiente de

trabalho. Estas visavam melhorar a condição física do servidor, diminuindo assim os

impactos negativos em sua saúde. Tratava-se de atividades que combinavam

alongamentos, respiração e sobre tudo conscientização corporal, proporcionando bem

estar físico e mental, além do preparo da musculatura frente ao esforço repetitivo.

Nos anos seguintes, avaliando junto aos servidores participantes e sempre

orientados por profissionais da saúde, as modalidades foram sendo alteradas em função

das necessidades apontadas durante o término de cada ano.

Neste ano a equipe do Programa na SME é composta: na coordenação Maria

Isabel Toledo Osório Pereira (Professor da Educação Infantil), Cristina Maria Corrêa

(Professor de Ensino Fundamental), Hannelore Matsuo (Fonoaudióloga), Ana Maria

Nascimento Destri (Professor de Educação Física), Wilson Durães Figueiredo

(Estagiário de Enfermagem), Deisy Maria Radishewski da Luz (Supervisor Escolar) e

Fátima Rosal Berretta (Professor de Ensino Fundamental) que assume a atribuição de
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articular o processo de avaliação de desempenho profissional dos servidores contratados

em caráter temporário e em estágio probatório.

No segundo semestre deste ano a empresa Lótus Fisioterapia e Serviços na

Área da Saúde, através de processo licitatório, passa a contratar os profissionais e

disponibilizar o espaço e materiais necessários às oficinas de práticas terapêuticas.

Neste período a sede do PROSABES, passa a funcionar no Centro de Educação

Continuada – CEC situado a Rua Ferreira Lima, 82, Centro, sendo então oferecidas as

oficinas no referido prédio e na sede da Lótus.

Iniciam-se neste ano, as ações relacionadas à Saúde Vocal que são organizadas

e realizadas pela Fonoaudióloga Hannelore Matsuo, com o atendimento e

encaminhamento dos servidores para terapia de voz, participação nas formações

continuadas e nas Unidades Educativas em reuniões pedagógicas com o intuito de

oferecer orientações sobre cuidados com a voz.

Abaixo apresentamos o quadro com o movimento das oficinas de práticas

terapêuticas e demais atividades do Programa:

Fonte: Dados do Relatório 2006 – PROSABES referentes ao período de Fevereiro à Dezembro

ATIVIDADES - 2006
ATIVIDADES MODALIDADES LOCAL VAGAS INSCRITOS PARTICIPANTES

Biodança 15 40 38
Saúde Vocal 0 76 52
Dança Circular

CEC
15 26 26

Fisioterapia Lótus 8 18 13
Alongamento e
Flexibilidade

CEC e Lótus 60 103 90

Psicoterapia 12 24 18
Transtorno
Alimentar

12 9 9

Reiki

Lótus

6 29 21

OFICINAS

Yoga CEC e Lótus 60 137 110

TOTAL OFICINAS 188 462 377
Oficina CEC 20 - 52
Atendimento
Individual
(Triagem
Fonoaudiológica)

CEC - - 6

Atendimento as
Unidades

Unidades
Educativas

12 unidades - 277

SAÚDE
VOCAL

Formação
Continuada

CEC - - 29

GINÁSTICA LABORAL Órgão Central - - 98
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Alongamento e Flexibilidade

Estrutura-se ainda em 2006 o Programa de Avaliação de Desempenho

Profissional dos servidores contratados em caráter temporário com o objetivo de

qualificar as relações de trabalho no cotidiano das unidades educativas de acordo com a

Portaria nº 045/05. Mediante a avaliação do processo reformula-se a Portaria citada

acima, incluindo as especificidades referentes às subcomissões da EJA (Educação de

Jovens e Adultos) e das Instituições Conveniadas, resultando na Portaria nº 044/06.

(Anexo 4)

Configura-se na SME a Comissão Geral de Avaliação, com a participação dos

Departamentos de Ensino, de maneira a assegurar as diretrizes educativas: Fátima

Berretta Rosal (Professor de Ensino Fundamental) como presidente, Telma Elita

Wagner Ribas (Supervisor Escolar) representante da Educação Fundamental, Jaqueline

Cristina de Andrade (Supervisor Escolar) representante da Educação Infantil, Regina

Bittencourt Souto (Professor de Ensino Fundamental)  representante da Educação de

Jovens e Adultos e Claudia Maria Francisca Teixeira (Professora de História)

representante do Departamento de Mídia e Conhecimento.

Apresentamos no quadro abaixo dados quantitativos relacionados à Avaliação

de Desempenho Profissional:

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL - 2006

CONCEITO
REGIME JURÍDICO DE

ADMISSÃO ATENDE ATENDE PARCIALMENTE NÃO ATENDE

Caráter Temporário 2.238 36 02

Efetivos em Estágio Probatório 1.296 24 02

Fonte: Dados do Sistema Joaquina referentes ao período de Janeiro à Dezembro
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4. AÇÕES 2007

Em 2007, a oferta das oficinas é inovada com a ampliação do atendimento nas

Unidades Educativas, atendendo a uma demanda trazida pelos grupos já atuantes no

programa, resultando em uma alteração no projeto, que passa a ser designado

“Qualidade no ambiente de trabalho: interpretação, ação e avaliação”. (Anexo5)

Neste ano os servidores podem inscrever-se em mais de uma modalidade de

oficina. As oficinas de biodança, fisioterapia, dança circular, transtorno alimentar e

Reiki foram extintas devido a baixa frequência ao final do segundo semestre. O trabalho

realizado na oficina de fisioterapia é substituído pela modalidade de RPG (Reeducação

Postural Global).

Neste mesmo ano institui-se a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal -

CODEPE, com o objetivo de articular os Programa de Saúde e Bem Estar do

Servidor, Programa de Avaliação de Desempenho Profissional e participação na

Formação de Diretores, sob a coordenação de Sônia Cristina de Lima Fernandes

(Professor de Educação Infantil), Mariza Aparecida Meksenas (Professor de Educação

Infantil), Cristina Maria Corrêa (Professor de Ensino Fundamental), Hannelore Matsuo

(Fonoaudióloga),Gisele Pereira Jacques (Professor de Educação Física), Rafael

Lanzarin (Estagiário de Administração), Samuel Ramos da Silva (Professor de

Educação Física) e Fabiana Bertemes (Estagiária de Educação Física).Com a saída de

Sônia Cristina de Lima Fernandes e Gisele Pereira Jacques, assume a coordenação

Mariza Aparecida Meksenas (Professor da Educação Infantil).

As ações relacionadas a Saúde Vocal tiveram seu enfoque na aplicação de um

questionário para identificar as possíveis alterações vocais, bem como, a realização da

oficina sobre saúde vocal destinada aos servidores da SME para esclarecimentos sobre

cuidados com a voz. Houve também a oferta de triagem fonoaudiológica.

 Com relação à Formação de Diretores constituiu-se uma comissão sob

responsabilidade do gabinete do Secretário de Educação, com representação de todos os

departamentos da SME, para organizar e executar a agenda de formação deste grupo,

que acontecia mensalmente com temáticas diversas. Neste módulo de formação a

CODEPE participou com a temática “Produção do Adoecimento Docente”, com ênfase

nas relações interpessoais. Desta feita, sinaliza-se a necessidade de ampliar esta

discussão para o ano seguinte nas Unidades Educativas de acordo com a demanda.
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Abaixo o quadro demonstrativo do atendimento:

ATIVIDADES - 2007
ATIVIDADES MODALIDADE LOCAL VAGAS INSCRITOS PARTICIPANTES

Yoga
CEC, Lótus e

U.E.
150 417 328

RPG CEC e U.E. 54 183 138
Alongamento e
Flexibilidade

CEC 26 99 80

Reeducação do
Movimento

CEC e U.E. 45 162 153

Tai Chi Chuan Lótus 30 122 98
Relações
Interpessoais

Unidades
Educativas

- 92 64

OFICINAS

Psicoterapia Lótus 10 42 27

TOTAL OFICINAS 315 1292 983

Oficina CEC - 145 95
Atendimento
Individual
(Triagem
Fonoaudiológica)

CEC - - 4

Atendimento as
Unidades

Unidades
Educativas

- - 0

Formação
Continuada

CEC - - 0

SAÚDE
VOCAL

Palestra "Gagueira
não tem graça"

CEC - - 51

GINÁSTICA LABORAL Órgão Central - - 96
Fonte: Dados do Relatório 2007 – PROSABES referentes ao período de Fevereiro à Dezembro

No decorrer deste ano a Comissão Geral de Avaliação inicia a formação para

os integrantes das subcomissões das Unidades Educativas e Instituições Conveniadas,

objetivando qualificar o processo de desempenho profissional, aprimorando por meio de

estudo, diálogo e participação, a construção de relações éticas profissionais no cotidiano

das Unidades Educativas.

Tai Chi Chuan – Dia do Servidor RPG na Creche Maria Barreiros
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Integram a Comissão de Avaliação os servidores Gisele Pereira Jacques

(Professor de Educação Física) na presidência, Pedro Rodrigues da Silva (Orientador

Educacional) do Departamento de Educação Fundamental, Celina Cardoso Carneiro

(Professor de Educação Infantil) do Departamento de Mídia e Conhecimento, Jaqueline

Cristina de Andrade (Supervisor Escolar) da Educação Infantil, e Marilúcia dos Santos

Marques (Professor de Geografia) da Educação de Jovens e Adultos. A partir de maio

assume a presidência Samuel Ramos da Silva (Professor de Educação Física) como

representante do Departamento de Administração Escolar.

No quadro abaixo, seguem os dados quantitativos relacionados à Avaliação de

Desempenho Profissional:

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL - 2007

CONCEITO
REGIME JURÍDICO DE

ADMISSÃO ATENDE ATENDE PARCIALMENTE NÃO ATENDE

Caráter Temporário 2.125 64 03

Efetivos em Estágio Probatório 1.218 07 02

Fonte: Dados do Sistema Joaquina referentes ao período de Janeiro à Dezembro

5. AÇÕES 2008

Em 2008 a equipe da CODEPE, constitui-se com a coordenação de Mariza

Aparecida Meksenas (Professor de Educação Infantil), Cristina Maria Corrêa (Professor

de Ensino Fundamental), Maria Isabel Toledo Osório Pereira (Professor de Educação

Infantil), Hannelore Matsuo (Fonoaudióloga), Eduardo Peduzzi (Estagiário de Educação

Física), Dione Raizer (Professor de Educação Infantil) e Gisele Karnopp (Professor de

Educação Infantil).

As ações relacionadas à Saúde Vocal foram redimensionadas e organizadas no

“Projeto de Saúde Vocal” (Anexo 6). Realizou-se o levantamento dos problemas de

Saúde Vocal com os servidores da Rede Municipal de Ensino - RME, mapeando mais

de 200 servidores em 30 Unidades Educativas.

Abaixo, apresentamos o quadro com a movimentação das oficinas de práticas

terapêuticas e demais atividades:
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ATIVIDADES - 2008
ATIVIDADES MODALIDADE LOCAL VAGAS INSCRITOS PARTICIPANTES

Yoga
CEC, Lótus e

U.E.
150 526 221

RPG
CEC, Lótus e

U.E.
54 212 120

Alongamento e
Flexibilidade

12 63 44

Reeducação do
Movimento

CEC
15 71 25

Tai Chi Chuan Lótus 15 41 25

OFICINAS

Relações
Interpessoais

Unidades
Educativas

60 60 60

TOTAL OFICINAS 306 973 495
Oficina - - 29
Atendimento
Individual(Triagem
Fonoaudiológica)

CEC
- - 11

Atendimento as
Unidades

Unidades
Educativas

9 unidades - 201

SAÚDE
VOCAL

Formação
Continuada

CEC e U.E. - - 175

GINÁSTICA LABORAL Órgão Central - - 112

       Fonte: Dados do Relatório 2008 – PROSABES referentes ao período de Fevereiro à Dezembro.

A Formação dos Diretores neste ano foi organizada integralmente pela

CODEPE e oferecida em dois módulos, um no horário de trabalho e outro no período

noturno. O objetivo desta ação era promover a formação continuada dos diretores,

abordando temáticas relacionadas ao exercício do cargo e que contribuam para o

relacionamento de relações democráticas e participativas. (Anexo 7)

Sistematizam-se as reuniões de trabalho do Programa de Avaliação de

Desempenho Profissional, nos meses de março e agosto de cada ano. A Comissão

Geral mantém a composição anterior, e  havendo alteração na presidência com a saída

Yoga Ginástica Laboral
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de Samuel Ramos da Silva assume a presidência Dione Raizer (Professor de Educação

Infantil).

No quadro abaixo, seguem os dados quantitativos relacionados à Avaliação de

Desempenho Profissional:

Fonte: Dados do Sistema Joaquina referentes ao período de Janeiro à Dezembro

A construção e execução da formação dos servidores em readaptação

aconteceram em parceria com os Departamentos de Planejamento, Educação Infantil,

Educação Fundamental, Coordenadoria de Bibliotecas Escolares e Comunitária e o

Núcleo de Tecnologia Educacional. A organização desta formação ocorreu em dois

módulos, comum e específico e tinha como objetivo qualificar a função do servidor

nesta condição.

6. AÇÕES 2009

A partir de 2009, dando continuidade a intenção dos anos anteriores, temos o

projeto “Qualidade Através das Pessoas” (Anexo 8), cujo destaque maior foi à

ampliação do atendimento e inclusão de novas modalidades de oficinas,destacando o

Pilates de Solo, cujos benefícios melhoram o condicionamento físico geral, a amplitude

muscular e o alinhamento postural adequado.

Compõe a equipe, Cristina Maria Corrêa (Professor do Ensino Fundamental)

que assume a coordenação, Hannelore Matsuo (Fonoaudióloga), Dione Raizer

(Professor de Educação Infantil), Kelvin Elias (Estagiário de Administração) e Felipe

Colussi Karaziak (Estagiário de Educação Física).

Neste mesmo ano, com o intuito de informar, discutir e refletir temas

relacionados à qualidade de vida e atuar sobre um universo mais abrangente de

servidores, implementa-se a “Campanha de Saúde Vocal” (Anexo 9), com o objetivo

de orientação e prevenção do uso profissional da voz. Distribuíram-se para todos os

  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL - 2008

CONCEITO
REGIME JURÍDICO DE

ADMISSÃO ATENDE ATENDE PARCIALMENTE NÃO ATENDE

Caráter Temporário 1.234 66 04

Efetivos em Estágio Probatório 749 04 01

Fonte: Dados do Sistema Joaquina referentes ao período de Janeiro à Dezembro
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servidores squeezes e calendário alusivo, como também, para todas as salas de aula das

Unidades Educativas e do Órgão Central da SME cartazes informativos, intitulado

“Cuide da Sua Voz, Antes Que Ela Desapareça”, materiais estes adquiridos pela

empresa Lótus. A fonoaudióloga Cláudia Cossentino Bruck, contratada pela empresa,

realiza uma pesquisa com os profissionais da RME das Escolas Básicas, a fim de

conhecer a realidade vocal do grupo pesquisado e reorientar as ações da referida

Campanha.

Como resultado desta ação, a referida fonoaudióloga foi contratada para

prestar consultoria juntamente com a Fonoaudióloga Hannelore Matsuo que é do quadro

efetivo da SME. Juntas organizaram oficinas de Saúde Vocal, promoveram três versões

dos encontros “Como vai a sua voz?” e deram continuidade aos atendimentos

individualizados.

Squeeze distribuídas aos profissionais

Campanha de Saúde Vocal

Marcador de Página com Orientações
de Saúde Vocal Cartazes dos encontros de Saúde Vocal

Cartaz de Orientações para Saúde
Vocal
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Apresentamos a seguir o quadro com os dados de movimentação das

atividades:

Fonte: Dados do Relatório 2009 – PROSABES referentes ao período de Fevereiro à Dezembro

No ano de 2009 frente à necessidade de possibilitar esclarecimentos acerca do

processo de Avaliação de Desempenho Profissional organizam-se reuniões de

esclarecimentos, para os servidores avaliados, tanto aqueles contratados em caráter

temporário, como em estágio probatório. Desta maneira, a Comissão Permanente de

Estágio Probatório elaborou o “Manual de Estágio Probatório” (Anexo 10). Em

relação ao processo de avaliação de desempenho de caráter temporário a constituição da

comissão é mais uma vez alterada, permanecendo Dione Raizer (Professor de Educação

Infantil) na presidência, Gisele Pereira Jacques (Professor da Educação Física)

representante da Educação Infantil, Marilúcia dos Santos Marques (Professor de

Geografia) representante da Educação de Jovens e Adultos, Vânio César Seemann

(Orientador Educacional) representante do Ensino Fundamental e Celina Cardoso

Carneiro (Professor de Educação Infantil)representante do Departamento de Mídia e

Conhecimento. Neste ano passa a vigorar a Portaria n º 020/09. (Anexo 11)

ATIVIDADES - 2009
ATIVIDADES MODALIDADE LOCAL VAGAS INSCRITOS PARTICIPANTES

Yoga
CEC,

Lótus e
U.E.

195 308 214

RPG
CEC e
U.E.

45 173 120

Pilates de Solo Lótus 24 184 77
Alongamento CEC 12 36 0
Reeducação do
Movimento

CEC 30 127 127

OFICINAS

Relações Interpessoais
Unidades

Educativas
90 90 90

TOTAL OFICINAS 426 918 628

Oficina CEC 30 20 8
Atendimento
Individual(Triagem
Fonoaudiológica)

CEC - - 9

Atendimento as
Unidades

U.E.
13

unidades - 249

Formação Continuada
CEC e
U.E.

- - 267

Palestra "Como vai a
sua voz?"

CEC - - 20

SAÚDE
VOCAL

Distribuição de
Squeezes

- - 5000

GINÁSTICA LABORAL
Órgão
Central

- - 89
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No quadro abaixo, seguem os dados quantitativos relacionados à Avaliação

de Desempenho Profissional:

Fonte: Dados do Sistema Joaquina referentes ao período de Janeiro à Dezembro

7. AÇÕES 2010

No início de 2010, a CODEPE após a reestruturação do organograma da SME,

aprovada pela * Lei Complementar nº 348/09(Lei municipal dispõe sobre o modelo de

gestão e a estrutura organizacional da administração pública municipal de

Florianópolis e encontra-se na íntegra no link http://www.leismunicipais.com.br/cgi-

local/form_vig.pl), passa a denominar-se Departamento de Saúde e Bem Estar do

Servidor vinculado à Gerência de Formação Pessoal, ampliando as suas ações de acordo

com as necessidades dos servidores nas relações de trabalho com vistas ao

desenvolvimento e a valorização permanente dos profissionais da educação.

A equipe é coordenada por Cristina Maria Corrêa (Professor de Ensino

Fundamental), Rejane Sagaz (Professor de Ensino Fundamental), Dione Raizer

(Professor de Educação Infantil), Hannelore Matsuo (Fonoaudióloga) e Kelvin Elias

(Estagiário de Administração).

Na elaboração das ações para o ano de 2010, mediante as especificidades

trazidas pelos servidores, foram inseridas outras atividades, dentre elas a realização do

“Projeto Ação na Adaptação” (Anexo 12), a Campanha de Proteção Solar “Sol e

Saúde” (Anexo 13) e atividades aquáticas (hidroginástica e natação).

Dando continuidade as ações já existentes amplia-se a ”Campanha de Saúde

Vocal” com a aquisição de 36 amplificadores e microfones vocais adquiridos pela

SME, com o objetivo de amenizar o desgaste causado pelo uso contínuo da voz aos

professores das Escolas Básicas e Desdobradas do Município de Florianópolis.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL - 2009

CONCEITO
REGIME JURÍDICO DE

ADMISSÃO ATENDE ATENDE PARCIALMENTE NÃO ATENDE

Caráter Temporário 3.194 62 06

Efetivos em Estágio Probatório 922 09 01
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Apresentamos a seguir o quadro com os dados de movimentação das

atividades:

ATIVIDADES - 2010
ATIVIDADES MODALIDADE LOCAL VAGAS INSCRITOS PARTICIPANTES

Arteterapia 20 6 0
Atividades Físicas 20 11 0
Biodança 20 28 0
Dança de Salão

CEC

40 136 107
Hidroginástica Paula Ramos 30 137 86
Musicoterapia CEC 20 5 0
Natação Paula Ramos 30 124 94
Pilates de Solo Lótus e U.E, 60 185 122
RPG CEC e U.E. 40 96 80

OFICINAS

Yoga
CEC, Lótus e

U.E.
150 346 116

TOTAL OFICINAS 430 1074 605

Oficina - - 0

Atendimento
Individual (Triagem
Fonoaudiológica)

CEC

- - 13

Atendimento as
Unidades

Unidades
Educativas

4
unidades - 51

Formação
Continuada

- - 0

Palestra "Como vai a
sua voz?"

CEC
- - 45

SAÚDE
VOCAL

Aquisição e entrega
de amplificadores

Unidades
Educativas

36
unidades - -

GINÁSTICA LABORAL Órgão Central - - 112

Amplificador Vocal
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A Campanha de Proteção Solar iniciou com o objetivo de promover e

esclarecer acerca dos efeitos da exposição nociva dos raios solares, destinada aos

professores de Educação Física da SME que mediante palestra com a Dermatologista

Karina Strealiev, contratada pela SME, receberam um kit com sacola em nylon, boné,

squeeze (adquiridos pela Lótus), filtro solar (adquirido pela SME), e protetor labial

doado pela FEPESE(Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos).

O Projeto Ação na Adaptação surge com a intenção de contribuir com

novas possibilidades de aprendizagem e na construção de alternativas e práticas a

superação da vivência na situação de readaptação. Durante este ano através da

consultoria com psicólogas elaborou-se o projeto. A apresentação do projeto aos

servidores em readaptação e a pré-inscrição para o mesmo iniciaram em agosto com a

Palestra “Automotivação, Trabalho e Lazer”, proferida pelo professor Frederico Ganem

e contou com a participação de 136 servidores em situação de readaptação. Após esta

ação inicia-se com cinco grupos de quinze pessoas cada um, acontecendo

quinzenalmente, objetivando trabalhar a valorização do individuo em sua integralidade

Fonte: Dados do Relatório 2010 – PROSABES referentes ao período de Fevereiro à Dezembro

Hidroginástica e Natação

Kit de Proteção Solar
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(familiar, social e profissional), sob a articulação das psicólogas Mônica Duarte

Gonçalves, Luciana Marcon e Denise Cord.

Apresentamos a seguir o quadro com os dados de movimentação dos grupos:

Fonte: Dados 2º semestre 2010 – O nº de participantes excede o total das vagas oferecidas devido à

rotatividade da participação

.

O Programa de Avaliação de Desempenho Profissional, mediante a

alteração do organograma da SME sofre alteração na sua composição, a saber: Dione

Raizer (Professor de Educação Infantil) na presidência, Zenaide Souza Machado

(Professor de Educação Infantil) representante da Educação Infantil, Vânio César

Seemann (Orientador Educacional) representante da Educação Fundamental e Raquel

Schappo (Professor de Educação Especial) representante da Diretoria de Educação

Continuada.

Entre os meses de Setembro e Outubro realizaram-se as Reuniões de Trabalho

com as Comissões de Avaliação de Desempenho Profissional da Rede Municipal de

Ação na Adaptação - 2010

Grupos VAGAS INSCRITOS PARTICIPANTES

1 (segunda-feira/matutino) 15 26 25

2 (segunda-feira/matutino) 15 20 20

3 (quarta-feira/vespertino) 15 28 28

4 (quarta-feira/vespertino) 15 21 20

5 (quarta-feira/vespertino) 15 18 17

Ação na Adaptação 2010 Ação na Adaptação 2010Lançamento do Projeto Ação na Adaptação

Apresentação do Projeto
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Ensino de Florianópolis: “Assédio Moral nas Relações de Trabalho”. A palestra foi

realizada pelos Juízes do Trabalho Dr. Carlos Alberto Pereira de Castro e Dra. Ângela

Konrath.

No quadro abaixo, seguem os dados quantitativos relacionados à Avaliação de

Desempenho Profissional:

 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL - 2010

CONCEITO
REGIME JURÍDICO DE

ADMISSÃO ATENDE ATENDE PARCIALMENTE NÃO ATENDE

Caráter Temporário 1.698 40 04

Efetivos em Estágio Probatório 759 05 02

Fonte: Dados do Sistema Joaquina referentes ao período de Janeiro à Dezembro

8 AÇÕES 2011

Em 2011 assume a coordenação Claudia Mello Araujo (Professor de Educação

Especial) e a equipe é composta com Dione Raizer (Professor de Educação Infantil),

Cristina Maria Correa (Professor de Ensino Fundamental), Rejane Sagaz (Professor de

Ensino Fundamental), Daniel Hubbe(estagiário de Administração) e Kelvin Elias

(estagiário de Administração).

Desde a primeira versão do programa a proposta foi de desenvolver todas as

atividades norteadas nos conceitos de saúde e qualidade de vida. Entretanto neste ano,

após análise da experiência até então avaliada foi observado que ainda existia uma

lacuna entre as atividades desenvolvidas e as concepções destes referenciais. Esta

constatação exigiu maior estudo por parte do grupo de trabalho e a colaboração de um

consultor da área, Zuleica Pátricio Karnopp.

Inova-se este ano com as inscrições sendo realizadas online para oficinas

terapêuticas e o Projeto Ação na Adaptação, o que, até então era realizado manualmente

na sede do DESABES, agilizando bastante o processo e o tornando mais interativo e de

livre acesso a todos para acompanhamento das listas de intenções.

As Oficinas de Práticas Terapêuticas realizadas no espaço de uma sala no

piso superior do CEC passam a ser oferecidas em outro ambiente revitalizado e

apropriado ao funcionamento das mesmas: o “Casarão”.
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Abaixo o quadro com a representação dos dados da movimentação das

atividades do Programa:

Fonte: Dados do Relatório 2011 – PROSABES referentes ao período de Fevereiro à Dezembro

A Campanha de Proteção Solar inicia com palestras informativas realizadas

em parceria com a Dermatologista Evelyne Averbeck membro da Sociedade

Catarinense de Dermatologia aos professores de Educação Física. No segundo semestre

deste ano, passa a ter a assessoria técnica da médica oncologista Senem Dyba Hauff em

ATIVIDADES 2011
ATIVIDADES MODALIDADE LOCAL VAGAS INSCRITOS PARTICIPANTES

Dança de Salão CEC 20 50 20

Hidroginástica
Paula Ramos,
Medley e Lira
Tênis Clube

32 166 32

Natação
Paula Ramos,
Medley e Lira
Tênis Clube

29 74 29

Pilates de Solo CEC e Lótus 92 140 84

Yoga
CEC, Lótus e

U.E.
160 141 104

OFICINAS

Relações
Interpessoais

Unidades
Educativas

40 40

TOTAL OFICINAS 333 611 309

Tabagismo CEC e U.E. - - 73

Proteção Solar CEC - - 45

Saúde Vocal -
Avaliação Fono

Consultório - - 17CAMPANHAS

Saúde Vocal -
Atendimento
Amplificador

Consultório e
U.E.

- - 3

GINÁSTICA LABORAL Órgão Central - - 112

Pilates de solo – sala piso superior do CEC. Dança de Salão – “Casarão”
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parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, para dar continuidade as ações da

Campanha. Entendendo que o efeito nocivo dos raios solares inicia-se já na primeira

infância, a médica indica o uso da proteção solar em todos os sujeitos das Unidades

Educativas. Desta feita, realizou-se um teste com bombonas de cinco litros de protetor

solar com o intuito de avaliar a quantidade de uso e o custo do mesmo para futura

aquisição e distribuição em espaços escolares com e sem sombreamento.

Implementa-se a “Campanha Escola Promotora de Saúde- Área 100%

Livre de Fumaça” (Anexo14), com o objetivo de promover discussões e reflexões

sobre os benefícios de conviver em áreas livres de fumaça. Foram realizadas palestras e

consultoria com a médica oncologista Senem Hauff com o intuito de incentivar a

mudança de hábito. Foram entregues 112 placas sinalizadoras da Campanha e cartilha

informativa “Você está querendo parar de Fumar”? adquiridas pela SME, às

Unidades Educativas.

No intuito de mobilizar a comunidade educativa, realizou-se uma eleição

interativa para escolha do nome do mascote da referida Campanha, sendo vencedora a

EB Batista Pereira com o nome Purinho, através de votação on-line.]

Entrega das Placas da Campanha Mascote da Campanha nas Unidades

Placa da Campanha nas Unidades Cartilha Informativa
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Os grupos do Projeto Ação na Adaptação foram mantidos, mas agora em

número de quatro, tendo uma nomenclatura diferenciada: Iniciantes para os inscritos no

ano corrente (dois) e Aprofundamento, para os que já estavam no ano anterior (dois),

sob a articulação das psicólogas Mônica Duarte Gonçalves e Luciana Marcom. Dando

continuidade a abordagem de reflexão sobre o Bem Estar do Servidor em readaptação,

tivemos em março a palestra “Autoestima Sadia” com o educador Frederico Ganem,

com a presença de 160 servidores entre eles diretores, especialistas e servidores em

situação de readaptação.

No segundo semestre realizou-se com os servidores em situação de

readaptação o censo “Perfil da Readaptação na Rede Municipal de Ensino” com o

intuito de mapear as funções e condições do servidor readaptado em seu local de

trabalho.

Apresentamos a seguir o quadro com os dados de movimentação dos grupos:

Fonte: Dados do Relatório 2011 – PROSABES referentes ao período de Fevereiro à Dezembro.
O nº de participantes excede o total das vagas oferecidas devido à rotatividade da participação.

O Programa de Avaliação de Desempenho Profissional indicou a alteração

da Portaria nº 012/11 (Anexo 15) incluindo a avaliação dos servidores efetivos

designados e com Portaria TIN, indicando o caráter temporário.

Ação na Adaptação – 2011

Grupos VAGAS INSCRITOS PARTICIPANTES

1 (segunda-feira/matutino) Iniciante 30 18 18

2 (segunda-feira/matutino) Aprofundamento 30 22 22

3 (quarta-feira/vespertino) Iniciante 30 23 23

4 (quarta-feira/vespertino) Aprofundamento 30 40 36

Ação na Adaptação 2011

Apresentação do ProjetoEncontro do Grupo
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Realizou-se também neste ano o I Seminário de Avaliação de Desempenho

Profissional: Diagnóstico, perspectivas e alternativas, envolvendo todos os

integrantes das comissões locais de avaliação das Unidades Educativas (174

participantes), no período de 25 a 26 de agosto com a temática: “Alternativas

participativas e dialógicas para qualificação do processo de avaliação de

desempenho profissional na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis”,

ministrado pelo professor Dr. Luiz Carlos de Freitas (UNICAMP/SP). Inicialmente com

a apresentação de Relatos: Experiências em Avaliação de Desempenho Profissional:

Tecendo a Rede de Saberes, com a Creche Doralice Teodora Bastos, a Creche São

Francisco de Assis, as Escolas Básicas Anísio Teixeira e Gentil Mathias da Silva e a

Casa da Criança ( Morro da Penitenciária) e posterior Mesa Redonda: Diagnósticos,

Perspectivas e Efetividade da Avaliação de Desempenho Profissional – Msc

Adriano de Oliveira(Diretor da EB Gentil Mathias da Silva), Dr.Erni

Seibel(Universidade Federal de Santa Catarina) e Dra.Cássia Ferri (Pró-Reitora de

Ensino / Universidade do Vale do Itajaí).

Durante o Seminário foi realizada a entrega da cartilha “Avaliação de

Desempenho Profissional” com a orientação dos critérios de avaliação e a legislação

que a regulamenta. Essa cartilha foi o resultado da indicação das próprias comissões,

que em anos anteriores, durante as reuniões de trabalho, indicaram a construção de tal

documento que ficou sendo um referencial de consulta. (Anexo 16)

A constituição da Comissão tem Dione Raizer (Professor de Educação Infantil)

na presidência, Zenaide Souza Machado (Professor de Educação Infantil) representante

da Educação Infantil, Vânio Cesar Seemann (Orientador Educacional) representante da

Educação Fundamental e Adriana Carmem Argenta (Professor de Eduação Especial)

representante da Diretoria de Educação Continuada.

No quadro abaixo, seguem os dados quantitativos relacionados à Avaliação de

Desempenho Profissional:

Fonte: Dados do Sistema Joaquina referentes ao período de Janeiro à Dezembro

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL - 2011

CONCEITO
REGIME JURÍDICO DE

ADMISSÃO ATENDE ATENDE PARCIALMENTE NÃO ATENDE

Caráter Temporário 2.108 35 08

Efetivos em Estágio Probatório 1.005 15 00
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9. AÇÕES 2012

Em 2012, a equipe do DESABES, amplia seu quadro com a entrada da

Auxiliar de Ensino  Márcia Kock Vianna.

Após demanda dos servidores da SME, o departamento propõe a possibilidade

de discutir “Saúde e Bem Estar nas Relações de Trabalho” em uma ação conjunta no

processo da formação continuada do órgão central e das Unidades Educativas e

Instituições Conveniadas da SME, sob a orientação técnica das psicólogas Vera Soldera

Dias e Lorena Machado e Silva com carga horária de duas horas em cada grupo

contemplando 1.499 servidores no período de fevereiro a agosto de 2012.

Realizou-se a entrega de 400 mouse pad aos servidores do órgão central, aos

Bibliotecários, aos Auxiliares de Ensino de Tecnologia Educacional, aos Secretários das

Escolas Básicas e aos Diretores das Unidades Educativas, com o intuito de amenizar os

efeitos causados pelo uso prolongado do computador e estimular a realização de

alongamentos posturais nos intervalos da atividade laborativa, adquiridos pela empresa

Lótus.

Formação Continuada – Saúde e Bem Estar nas Relações de Trabalho

     mouse pad
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Dando continuidade a revitalização e otimização do “Casarão”, este espaço é

cedido semanalmente para grupos fixos e eventuais, a saber: Diretoria de Educação

Infantil, Bombeiro-Mirim, Coral da SME, Biblioteca Escolar, Grupo de Aposentadas,

Grupo de Educação Física, Educação de Jovens e Adultos e Secretaria de Assistência

Social entre outros que solicitem a ocupação do mesmo em seus horários vagos.

A Campanha de Proteção Solar realizou a entrega de protetores solar

individuais para os professores de Educação Física mediante palestra com a médica

oncologista Senem Dyba Hauff nos meses de Fevereiro, Março, Outubro e Novembro

do corrente ano e a distribuição do folder “Trabalhando ao Sol – Você sabe se

proteger?” alusivo aos cuidados durante a exposição solar. Da mesma forma, também

foram adquiridos e distribuídos pela SME protetor solar às crianças da Educação

Infantil do Município.

Folder “Trabalhando ao Sol – Você sabe se proteger?”

Sala de oficinas - Casarão
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Realizou-se uma pesquisa com os professores, visando ampliar a discussão

acerca da utilização de áreas de sombreamento nas Unidades Educativas e em parceria

com a FLORAM (Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis), que

disponibilizou o plantio de mudas de árvores.

Abaixo apresentamos o quadro de movimento das atividades:

 Fonte: Dados do Sistema Joaquina 2012 referentes ao período de fevereiro a setembro.

O Projeto Ação na Adaptação, este ano, continua sob a articulação da

psicóloga Mônica Duarte Gonçalves em contra turno. Mantém-se apenas um grupo de

20 integrantes com inscrições abertas durante o ano. No segundo semestre, a estagiária

em psicologia Adriane Ciaffone, sob a supervisão da psicóloga Mônica Duarte

Gonçalves, participa das atividades no grupo.

Utilizando-se o resultado do censo “Perfil da Readaptação na Rede

Municipal de Ensino” (Anexo17) aplicado em ano anterior, constitui-se parceria com a

Gerência de Formação Permanente para instrumentalizar os servidores em readaptação

na função desempenhada na sua atual condição de trabalho.

ATIVIDADES 2012
ATIVIDADES MODALIDADE LOCAL VAGAS INSCRITOS PARTICIPANTES

Dança de Salão CEC 20 50 50

Yoga
CEC, Lótus e

U.E.
155 186 170

Pilates no Solo
CEC, Lótus e

U.E.
84 285 160

Hidroginástica
Paula Ramos

e Medley
39 208 72

OFICINAS

Natação
Paula Ramos

e Medley
34 119 63

TOTAL OFICINAS 332 848 515

Tabagismo CEC - - 0

Proteção Solar CEC - - 75

Saúde Vocal -
Avaliação Fono

Consultório - - 22CAMPANHAS

Saúde Vocal -
Atendimento
Amplificador

Consultório e
U.E.

- - 3

RELAÇÕES INTERPESSOAIS
CEC, Ong's e

U.E.
- - 1.479

GINÁSTICA LABORAL Órgão Central - - 112
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Destaca-se a maior comunicação com a Gerência de Perícia Médica, no que

tange o processo readaptacional do servidor e a ação conjunta na elaboração e execução

de um novo formulário de Relatório de Local de Trabalho.

Apresentamos a seguir o quadro com os dados de movimentação dos grupos:

Fonte: Dados do Relatório 2012 – PROSABES referentes ao período de Fevereiro à Outubro.

Ação na Adaptação 2012

O Programa de Avaliação de Desempenho Profissional organiza o II

Seminário de Avaliação: Relações de Trabalho e o Desempenho Profissional, no

período de 20 a 21 de Março para os integrantes da comissão de avaliação com 353

participantes. Neste evento a conferência de abertura foi ministrada pela professora

Diana Carvalho de Carvalho (UFSC/SC) com a temática: “O Planejamento como

Instrumento de Trabalho na Organização das Relações do Cotidiano Educativo”.

No segundo dia, mesa redonda com a temática “As relações de Trabalho e o

Desempenho Profissional: desafios a gestão de um serviço público qualificado e

qualificante”, contando com a a Profª Dra. Catarina de Fátima Gewehr(FURB/SC) e

Ms.Carlos Alberto Pereira de Castro(Juiz do Tribunal do Trabalho/Fpolis) como

debatedores.

Na Comissão Geral de Avaliação de Desempenho Profissional Dione Raizer

(Professor de Educação Infantil) permanece na presidência, Vânio Cesar Seemann

(Orientador Educacional) representante do Ensino Fundamental e Roberta Fantin

Ação na Adaptação - 2012

VAGAS INSCRITOS PARTICIPANTES

20 38 25
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Schnell (Professor das Séries Iniciais) representante da Diretoria de Educação

Continuada e a partir de agosto acontece alteração na representante da Educação Infantil

que passa a ser Janete Aparecida Oliveira da Silva (Professor da Educação Infantil).

No quadro abaixo, seguem os dados quantitativos relacionados à Avaliação de

Desempenho Profissional:

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL - 2012

CONCEITO
REGIME JURÍDICO DE

ADMISSÃO ATENDE ATENDE PARCIALMENTE NÃO ATENDE

Caráter Temporário 133 03 11

Efetivos em Estágio Probatório 1028 07 02 (em andamento)

Dados referentes até o mês de novembro

II Seminário de Avaliação de Desempenho Profissional
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10 - Gráficos das Oficinas de Práticas Terapêuticas: 2005 a 2012

10.1 – Inscrição

Fonte: Dados dos Relatórios PROSABES referentes aos anos de 2005 a 2012. No ano de 2007 os
servidores podiam fazer inscrição para mais de uma modalidade

10.1 – Atendimento

Fonte: Dados dos Relatórios PROSABES referentes aos anos de 2005 a 2012.  A partir de 2010, o
investimento aplicado nas atividades aquáticas,  e a diminuição no número de alunos por turma nas
oficinas de Pilates no Solo , com o intuito de qualificar o atendimento, justificam a diminuição na oferta
de vagas.

10.1 - Investimento

Fonte: Dados dos Relatórios PROSABES referentes aos anos de 2005 a 2012.
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11 - Gráficos do Projeto Ação na Adaptação: 2010 a 2012

11.1 –Grupos

Fonte: Dados dos Relatórios PROSABES referentes aos anos de 2010 a 2012.

11.2 - Atendimento

Fonte: Dados dos Relatórios PROSABES referentes aos anos de 2010 a 2012.

11.3 - Investimento

Fonte: Dados dos Relatórios PROSABES referentes aos anos de 2010 a 2012.
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12 – Gráficos da Avaliação de Desempenho

12.1 – Estágio Probatório

Fonte: Dados retirados do Sistema Joaquina referentes aos anos de 2005 a 2012.

12.2 – Substitutos Magistério

Fonte: Dados retirados do Sistema Joaquina referentes ao período de Fevereiro à Dezembro
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Anexos

1. Projeto “Saúde e Bem Estar do Servidor” – Junho de 2005;

2. Portaria nº 045/05 – Normatiza Avaliação dos Membros do Magistério

Admitidos em Caráter Temporário – Junho de 2005;

3. Projeto “Descobrindo a Vida Dentro de Nós” – Junho 2006;

4. Portaria nº 044/06 - Normatiza Avaliação dos Membros do Magistério

Admitidos em Caráter Temporário – Maio de 2006;

5. Projeto “Qualidade no ambiente de trabalho: interpretação, ação e avaliação” –

Março de 2008;

6. Projeto de Saúde Vocal – Fevereiro de 2008;

7. Encontros Temáticos: “Cotidiano do Gestor Educacional” – Abril de 2008;

8. Projeto “Qualidade através das pessoas” – Novembro de 2009;

9. Projeto de Saúde Vocal – Março de 2010;

10. Manual do Servidor em Estágio Probatório;

11. Portaria nº 020/09 - Normatiza Avaliação de Desempenho dos Servidores

Admitidos em Caráter Temporário – Março de 2009;

12. Projeto Ação na Adaptação – 2011;

13. Campanha Proteção Solar “Sol e Saúde” – 2010;

14. Campanha: Escola Promotora de Saúde – Área 100% livre de fumaça – Maio de

2011;

15. Portaria nº 012/11 - Normatiza Avaliação de Desempenho Profissional dos

Servidores – Janeiro de 2011;

16. Cartilha “Avaliação de Desempenho Profissional” – 2011;

17. Perfil da Readaptação na Rede Municipal de Ensino – Novembro de 2011;

18. Relatório “Escola Promotora de Saúde: Diálogo de Saberes” – Dra Senen Hauff

– Médica Oncologista da Secretaria Municipal de Saúde - Dezembro de 2012;

19. Relatório “ Atendimentos Individualizados” – Fonoaudióloga Cláudia

Cossentino Bruck Marçal - Dezembro de 2012;

20. Relatório “Saúde e Bem Estar nas Relações de Trabalho” – Consultora Lorena

Machado – Dezembro de 2012;

21. Folders das Atividades – 2005 a 2012;

22. Programas e Projetos em Execução – 2012 / 2013;

23. Inventário Patrimonial 2012.















































































































PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL-CODEPE
PROGRAMA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DO SERVIDOR

PROJETO DE SAÚDE VOCAL

HANNELORE MATSUO
Fonoaudióloga

Fevereiro 2008



APRESENTAÇÃO

A  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Florianópolis  através  do

Departamento de Administração Escolar criou o Programa de Saúde e Bem Estar

do Servidor: PROSABES, com a finalidade de oferecer um trabalho de prevenção

por meio da compreensão dos conceitos de saúde e qualidade de vida.

Uma ação  deste  programa é  o  projeto  de  Saúde  Vocal,  sendo  este

desenvolvido  desde  2006,  nas  Unidades  Educativas  e  na  Coordenadoria  de

Desenvolvimento  de  Pessoal  -  CODEPE,  situado  no  Centro  de  Educação

Continuada, na Rua Ferreira Lima, nº 82, Centro – Florianópolis.

As atividades do projeto serão desenvolvidas por uma fonoaudióloga da

Secretaria Municipal de Educação e fonoaudiólogas colaboradoras especialistas

em voz.

JUSTIFICATIVA

A natureza deste projeto surgiu da necessidade de prevenir alterações

vocais  advindas  do  uso profissional  da  voz.  Existe  uma estreita  relação  entre

alterações vocais e uso profissional da mesma.Estudos demonstram significativa

prevalência de problemas vocais em categorias profissionais que utilizam a voz

como instrumento de trabalho, e especificamente sobre o professor, referem que

as  principais  queixas  são  irritações  na  garganta,  rouquidão,  cansaço  ao  falar,

pigarro,  voz  fraca  e  perda  da  voz,  caracterizando  as  chamadas  disfonias

funcionais  e  orgânico-funcionais,  que  geram  a  necessidade  de  licenças,

afastamentos e readaptações do trabalho.  Por isso, a importância da divulgação e

promoção  de  medidas  preventivas  na  área  da  voz,  contribuindo  para  a

minimização dos problemas observados.

O professor, enquanto educador e profissional da voz, necessita de um

padrão de voz adequado para possibilitar clareza e segurança nas informações

transmitidas aos seus educandos, e para tal conhecer estratégias de comunicação

para “conquistá-los”. Convém ressaltar o valor das trocas de informações entre os



profissionais da educação e o fonoaudiólogo, o que possibilita uma atuação mais

ampla no sentido de respaldar questões ambientais e individuais que facilitem a

organização do trabalho em prol da qualidade e saúde vocal.

OBJETIVO GERAL

Proporcionar  aos  servidores  da  Secretaria  Municipal  de  Educação

atividades  de  orientação  e  prevenção  no  uso  profissional  da  voz  visando  à

promoção da qualidade vocal e o aperfeiçoamento da comunicação efetiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Entender a anatomia e fisiologia do trato vocal, sob influência de fatores

orgânicos e psicossociais;

 Desenvolver a percepção dos gestos vocais e corporais na produção vocal

e no contexto onde o professor está inserido;

 Executar  estratégias  para  prevenir  problemas  vocais,  destacando  a

importância do aquecimento e desaquecimento vocal.

METODOLOGIA

 Público Alvo:

Servidores  das  Unidades  Educativas  da  Rede  Municipal  de  Ensino  de

Florianópolis e Órgão Central da Secretaria Municipal de Educação.

 Operacionalização:

           O projeto “Saúde Vocal” dar-se-á através de participações em reuniões

pedagógicas nas Unidades Educativas e realização de oficinas de saúde vocal,



atendimentos individualizados para orientações, contatos e parcerias com outras

instituições e clínicas para encaminhamentos necessários e através de divulgação

de material informativo sobre voz (folders, cartazes,...)

 Cronograma:

               A participação em reuniões pedagógicas nas Unidades Educativas dar-

se-á mediante  solicitação prévia  na CODEPE,  podendo  ser  agendada durante

todo o ano.

Os atendimentos individualizados deverão ser agendados na CODEPE

dentro da disponibilidade do horário de trabalho da Fonoaudióloga.

 As  oficinas  de  voz  são  organizadas  em  grupos  de  no  máximo  15

(quinze) servidores, sendo que cada grupo terá 4 (quatro) encontros, totalizando a

carga  horária de 10 (dez) horas.

As oficinas de voz terão início no primeiro dia útil de cada mês, e as

inscrições  estarão  sendo  realizadas na Coordenadoria  de  Desenvolvimento  de

Pessoal – CODEPE, Rua Ferreira Lima, 82, 1º andar- Centro, a partir do mês de

Março de 2008. Os servidores deverão escolher dentre os grupos :

Mês Grupo Dia Horário

Março

Turma A 6ª feira 08:30 às 11:00
Turma B 3ª feira 14:00 às 16:30
Turma C 2ª feira 18:30 às 21:00

Abril 1 5ª feira 14:00 às 16:30
2 4ª feira 18:30 às 21:00

Maio

3 4ª feira 08:30 às 11:00
4 2ª feira 18:30 às 21:00
5 3ª feira 14:00 às 16:30

Junho 6 4ª feira 18:30 às 21:00
7 6ª feira 08:30 às 11:00



 Conteúdo:

 Esclarecimento geral sobre o que é voz, como se produz, o que ela

representa, qualidade vocal:

 Identificação  individual  da  voz,  expressão  vocal  individual,  auto-

percepção de tensões musculares, posturas e de alterações de voz, fala e

linguagem (psicodinâmica vocal);

 Vivências  de  técnicas  através  de  exercícios  de  relaxamento,

respiração, articulação, ressonância, projeção e modulação da voz;

 Orientações de procedimentos gerais de adequação do uso da voz

e problemas existentes de ordem ambiental e de ordem individual.

 Recursos:

1-  HUMANOS:  Fonoaudióloga  da  SME  e  fonoaudiólogas

colaboradoras especialistas em voz.

2-     FÍSICOS:

A. Ambientais: sala ampla e arejada com o mínimo de ruídos;

B.  Materiais:  TV,  vídeo-cassete,  retroprojetor,  aparelho  de

som, colchonetes (17), textos de apoio, fitas de vídeo, fitas-cassete, DVDs,CDs,

massageadores,  água,  copos  descartáveis,  xerox,  rolhas,  lâminas  de

transparência, papel ofício.

                      3-   TRANSPORTE:  Para participar das reuniões pedagógicas ou

promoção das oficinas nos locais de trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
     GIROTO,  Cláudia  Regina  M.  (org.)  Perspectivas  atuais  da

fonoaudiologia na escola. São Paulo: Plexus, 1999.

LOPES FILHO,  Otacílio  de C. Tratado  de Fonoaudiologia  / Cap.27

Avaliação e Terapia de Voz. São Paulo: Roca, 1997.



BEHLAU,  Mara&  Pontes,  Paulo Avaliação  e  Tratamento  das

Disfonias  Lovise, 1995.

BELAU,  Mara  &  Pontes,Paulo.  Higiene  Vocal  Informações  Básicas

Lovise,1993.

BELAU,Mara, DRAGONE,Maria Lúcia S. e NAGANO,Lúcia A Voz que

Ensina.Rio de Janeiro:Revinter,2004

BRANDI, Edmée de Souza Mello. Educação da Voz Falada Vol. I e II –

2ª edição. Livraria Atheneu, 1984.

                   PINHO, Sílvia M. Rebelo. Manual de Higiene Vocal para Profissionais

da Voz

                   PINHO, Sílvia M.Rebelo. Tópicos em Voz Ed.Guanabara Koogan

RJ,2001







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM-ESTAR DO SERVIDOR

QUALIDADE ATRAVÉS DAS PESSOAS

EQUIPE ARTICULADORA:

Cristina Maria Corrêa

Dione Raizer

Hannelore Matsuo

Florianópolis, Novembro de 2009

Rua Ferreira Lima nº  82 – Centro – Florianópolis/SC
CEP 88.015-420 – Fone (48) 21065905Fax (48) 3265917

.sc.gov.br

1



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM-ESTAR DO SERVIDOR

Há momentos na vida onde a questão de saber se podemos

pensar de outro modo que não pensamos e perceber de

outro modo que não vemos é indispensável para continuar a

olhar e refletir.

             Michel Foucault
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1. Apresentação

Em 2005 a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis implantou o Programa

de Saúde e Bem-Estar dos Servidores -  PROSABES com o objetivo de contribuir  para a

redução do absenteísmo,  oferecendo um trabalho de reflexão e prevenção,  norteado por

conceito de saúde e qualidade de vida.

O  PROSABES  é  desenvolvido  por  uma  equipe  de  profissionais  da  Secretaria

Municipal de Educação, que são os responsáveis pela coordenação, organização e avaliação

das atividades realizadas,  e outra  equipe contratada para prestar  serviços  especializados

referentes ao Programa.

A empresa contratada para prestação de serviços, deverá disponibilizar profissionais

especializados, espaços  físicos  adequados,  materiais  e  equipamentos  para  o

desenvolvimento das atividades.

Atualmente  as  atividades  proporcionadas  pela  empresa  contratada  atendem  ao

universo de 359 servidores, organizados em 21 (vinte) grupos, nas seguintes modalidades:

Yoga, Pilates no solo, RPG, Reeducação do Movimento pela Dança e Alongamento e Pilates.

Os grupos estão organizados da seguinte forma:

a) Nas dependências da empresa contratada – 4 (quatro) grupos

b) Nas dependências da PMF

 10 (dez) grupos, sendo todos nas unidades educativas.
 07 (sete) grupos na sede do PROSABES (Sede do Programa).

2. Objetivo Geral

Rua Ferreira Lima nº  82 – Centro – Florianópolis/SC
CEP 88.015-420 – Fone (48) 21065905Fax (48) 3265917
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Promover e consolidar ações que contribuam para a compreensão dos conceitos de

saúde e qualidade de vida, com base na visão integral do ser humano.

3. Objetivos Específicos

Obter informações referentes ao quadro de servidores da Secretaria Municipal  de

Educação e os índices de absenteísmo nos locais de trabalho;

Promover ações de esclarecimentos, conscientização e prevenção sobre saúde no

ambiente de trabalho;

Propiciar atividades em grupo que contribuam para o bem estar dos servidores;

Proporcionar palestras aos profissionais em todas as unidades educativas para a

identificação dos problemas de saúde dos servidores;

Produzir  material  informativo  sobre  a  prevenção  acerca  da  saúde  do  servidor

referente às doenças ocupacionais.

Ampliar  e  manter  constantemente  atualizada  a  rede  de  atendimento  à  saúde  do

servidor  através  da  parceria  com  outras  instituições,  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e

hospitais para apoio e suporte ao trabalho.

4. Metas

Realizar  sistematicamente avaliações das ações desenvolvidas,  na perspectiva de

otimizar a organização das ações e atender maior número de profissionais;

Rua Ferreira Lima nº  82 – Centro – Florianópolis/SC
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Constituir  uma  equipe  multidisciplinar  que  irá  atuar  juntamente  com  a  equipe

articuladora, nas ações do Programa.

Manter e ampliar o atendimento descentralizado nas Unidades Educativas da Rede

Municipal de Ensino;

Ampliar o atendimento, contemplando  servidores.

Ampliar as modalidades de oficinas, para atender uma demanda existente.

Promover ações de prevenção, acolhimento e apoio aos servidores que enfrentam

problemas com a dependência química e o uso abusivo de álcool.

Integração do Programa de Avaliação de Desempenho Profissional o Programa de

Saúde.

Realizar levantamento na junta médica de servidores com afastamento por problemas

de saúde.

Dar continuidade a Campanha de Saúde Vocal, ampliando as ações de prevenção

aos problemas de voz.

Participação em cursos de aprimoramento, na área de qualidade de vida e cuidados

com a saúde.

Promover ações de proteção solar, com a finalidade de oferecer aos profissionais da

educação  física,  um  trabalho  de  conscientização  e  prevenção  dos  efeitos  nocivos  da

exposição aos raios solares.

Promover ações para o Tabagismo

5. Operacionalização
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O Programa de Saúde e Bem-Estar do Servidor será pautado numa visão sistêmica,

constituído de vivências práticas, abordagem grupal e executadas sempre no contra-turno de

trabalho do servidor, a fim de não produzir danos ao atendimento nos locais de trabalho.

As  atividades  de  oficinas  coletivas  contemplam as  modalidades  desenvolvidas,  a

reestruturação das mesmas e a implantação de novas, em atenção a demanda existente. As

atividades preteridas são:

Psicólogo

Objetivo: Promover a reflexão das relações intra e interpessoais no cotidiano do espaço de

trabalho.

Metodologia: 4 encontros mensais de 3 horas para um grupo de até 30 pessoas.

Formação do Profissional: graduação em Psicologia.

Conhecimentos adicionais: comunicação humana, trabalhos com grupos e gerenciamento de

conflitos.

Atribuições: Participar do circulo de palestras, Relações Interpessoais

Público Alvo: 30 servidores de um local de trabalho, organizados em 1 grupo a cada mês.

Ginástica Laboral

Objetivo:. Promover o hábito da prática da atividade física, do lazer e da saúde, por meio de

exercícios dirigidos e adequados para o ambiente de trabalho, proporcionando adaptações

fisiológicas, físicas e psíquicas, proporcionando um melhor bem estar do praticante.

Metodologia: aulas 3 vezes por semana aos servidores do órgão central.

Formação do Profissional: graduação em Educação física ou fisioterapia.
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Materiais  específicos:  tapetes  e  colchonetes,  aparelho  de  som,  faixas  específicas  para

alongamento, bastões, bolinhas para massagem.

Público Alvo: todos os servidores do órgão central da Secretaria Municipal de Educação.

Natação e Hidroginástica

Objetivo: promover a amortização do impacto dos movimentos físicos pela água, a fim de

diminuir o risco de lesão. Proporcionar um relaxamento da musculatura, melhora a respiração

e a coordenação motora. além de a atividade produzir poucos impactos para a coluna.

Metodologia: aulas de 1 hora duas vezes por semana para um grupo de até 10 pessoas.

Formação do Profissional: graduação em Educação física.

Materiais específicos: piscina aquecida.

Público Alvo: 10 servidores organizados em  2 grupos, sendo um de cada modalidade.

Biodança

Objetivo:.  Oportunizar  vivências  integradoras  através  de  indução,  utilizando  elementos

básicos como música, movimento. Vivências que aumentam a resistência ao estresse, elevam

a resistência imunológica e estimula as funções neurovegetativas promovendo a integração

afetiva individual e em grupo.

Metodologia: aulas de 2 horas uma vez por semana para um grupo de até 20 pessoas.
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Formação  do  Profissional:  graduação  em  Educação  física  ou  outro  nível  supeior,  com

formação específica em Biodança.

Materiais específicos: colchonetes, papel ofício, lápis de cor aparelho de CD.

Público Alvo: 20 servidores organizados em 1 grupo.

Programa de atividades físicas

Objetivo: aliviar  dores  e  tensões  musculares,  melhorando  a  consciência  corporal  e  a

flexibilidade.  Propõe,  também,  hábitos  de  vida  saudáveis,  combatendo  o  sedentarismo  e

atuando de forma preventiva nos problemas relacionados aos ossos e músculos por meio da

prática de exercícios.

Metodologia: aulas de 60 (sessenta) minutos para grupo de até 20 pessoas.

Formação do Profissional: graduação em Educação Física.

Conhecimentos  adicionais:  Experiência  comprovada  em  programa  de  atividade  física,

executar  ações  de  recreação,  caminhadas,  trilhas,  viagens,  prática  de  alongamento  e

fortalecimento muscular.

Público Alvo: 20 servidores organizados em 2 grupos.

Reeducação Postural Global - RPG

Rua Ferreira Lima nº  82 – Centro – Florianópolis/SC
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Objetivo: Buscar o equilíbrio muscular, a prevenção e/ou tratamento de dores e alterações

posturais de forma global. Objetiva, também, trabalhar as alterações posturais e patologias do

aparelho locomotor como: dores musculares e articulares.

Metodologia: aula de 60 (sessenta) minutos, duas vezes por semana para grupo de até 15

(quinze) pessoas.

Formação do Profissional: Graduação em Fisioterapia, com habilitação em Reeducação

Postural Global -  RPG.

Conhecimentos  adicionais: Experiência  comprovada  em  Reeducação  Postural  Global,

prevenção (ações ergonômica - LER / DORT), trabalho com bolas e bastões e trabalho em

equipe.

Materiais específicos: 20 bolas Bobath, 20 bastões e 20 colchonetes.

Público Alvo: 30 servidores distribuídos em 2 grupos.

Yoga

Objetivo:  Promover  o  bem  estar  e  saúde  através  de  posturas  (asanas),  respiração  que

objetivam revitalizar o corpo, acalmar a mente e tranqüilizar o coração. A arte de viver em paz

e  harmonia  é  fruto  de  um trabalho  interior,  sendo este,  também um dos objetivos  desta

oficina.

Metodologia: Encontros de 120 (cento e vinte) minutos para grupo de até 15 (quinze) pessoas

Formação do Profissional: Graduação em qualquer área com formação em yoga iyengar.
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Conhecimentos adicionais: Formação e experiência comprovada como professor  de yoga,

experiência com saúde numa visão holística e formação em iyengar yoga.

Materiais específicos: 50 tapetes de Yoga e 100 blocos de madeira (25 x 6 x 10cm).

Público Alvo: 150 servidores distribuídos em 10 grupos.

Dança de salão

Objetivo: Trabalhar com prevenção e reeducação do corpo. Traz benefícios como aumento da

flexibilidade e a melhora do tônus muscular buscando o equilíbrio e a postura.

Metodologia: Encontro de 90 (noventa) minutos para grupo de até 20 (quinze) pessoas.

Formação  do  Profissional:  Graduação  em  Dança,  Educação  Física,  Educação  Artística.

Fisioterapia ou Enfermagem.

Conhecimentos adicionais: Formação em reeducação do movimento, experiência comprovada

trabalho com ritmos, dança, expressão corporal e projetos voltados para a Educação e Saúde,

numa abordagem holística que trabalhe a evolução física e mental das pessoas.

Materiais específicos: Espelhos na parede.

Público Alvo: 20 servidores organizados em 1 grupo.

Arteterapia

Objetivo:. resgatar o potencial criativo do homem, buscando o psique saudável e estimulando

a autonomia e transformação interna, para reestruturação do ser.
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Metodologia: aulas de 2 horas uma vez por semana para um grupo de até 20 pessoas.

Formação  do  Profissional: graduação  em Psicologia,  Pedagogia,  Artes,  Arte-

Educadores, Psicopedagogia, e áreas afins com formação em arteterapia.

Materiais específicos: Aparelho de som para CD, sala com mesas e cadeiras adequadas para

a prática da atividade,materiais específicos para a produção de trabalhos.

Público Alvo: 20 servidores organizados em 1 grupo.

Musicoterapia

Objetivo:

Metodologia: aulas de 2 horas uma vez por semana para um grupo de até 20 pessoas.

Formação do Profissional:

Conhecimentos adicionais:.

Materiais específicos: Aparelho de som para CD, sala com mesas e cadeiras adequadas para

a prática da atividade, instrumentos musicais necessários a prática, materiais específicos para

a produção de trabalhos.

Público Alvo: 20 servidores organizados em 1 grupo.

Saúde Vocal

Objetivo: proporcionar aos professores da educação, atividades de orientação e prevenção no

uso profissional da voz.

Metodologia: aulas de 2 horas uma vez por semana para um grupo de até 20 pessoas.

Formação do Profissional: graduação em fonoaudiologia com especialidade em voz

Rua Ferreira Lima nº  82 – Centro – Florianópolis/SC
CEP 88.015-420 – Fone (48) 21065905Fax (48) 3265917

.sc.gov.br

1



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM-ESTAR DO SERVIDOR

Conhecimentos adicionais: especialidade em voz

Público Alvo: 15 servidores organizados em 1 grupo.

Pilates no solo

Objetivo: Promove  a  melhoria  da  postura,  consciência  corporal,  coordenação  motora,

respiração,  concentração  e  flexibilidade,  prevenindo,  assim,  a  ocorrência  de  sintomas

relacionados ao estresse e a rotina do dia-a-dia.

Metodologia: aulas de 2 horas uma vez por semana para um grupo de até 20 pessoas.

Formação  do  Profissional: graduação  em  Fisioterapia,  com  formação  em  Reeducação

Postural Global (RPG) e Pilates de solo.

Materiais específicos: Experiência comprovada em Reeducação Postural Global, prevenção

(ações ergonômica - LER / DORT), trabalho com bolas e bastões e trabalho em equipe.

Público Alvo: 15 servidores organizados em 2 grupos.

Além  da  formação  exigida  para  ministrar  as  oficinas,  os  profissionais  deverão

comprovar experiência em projeto voltado à promoção da saúde e qualidade de vida, trabalho

com  grupos,  participação  em  equipe  multidisciplinar  e  promoção  e  adoção  de  hábitos

saudáveis.  Compete  aos  profissionais,  apresentar  o  plano  de  trabalho  e  relatórios  de

avaliação, sempre que solicitados pela equipe articuladora do programa.

Cabe  ressaltar  que,  tão  importante  quanto  o  perfil  dos  profissionais,  se  faz

necessário,  também,  o  cuidado  com  as  características  do  espaço  físico  e  dos  recursos

materiais  para  desenvolver  as  atividades,  que  será  de  responsabilidade  da  empresa

contratada, inclusive para aquelas realizadas nas unidades educativas e na sede programa.
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O espaço físico, os móveis e os materiais deverão seguir as normas de acordo com

as exigências de higiene do trabalho. “Higiene do trabalho está relacionada com as condições

ambientais de trabalho que assegurem a saúde física e mental das pessoas proporcionando-

lhe o bem estar das mesmas” (Chiavenato, 2005).

Compõem a área de higiene do trabalho os seguintes aspectos: agentes externos,

ruídos,  ar,  temperatura,  umidade,  luminosidade  e  equipamentos.  Também aplicações  de

ergonomia envolvendo: equipamentos adequados às características dos indivíduos; mesas e

instalações ajustadas ao tamanho da pessoa; ferramentas que reduzam a necessidade de

esforço físico.

As salas para realização das oficinas deverão ter no mínimo 35m², atender a todos os

requisitos de higiene do trabalho e permitir que as pessoas se movimentem e se acomodem

confortavelmente  durante  a  realização  das  atividades.  Todas  as  salas  deverão  estar

equipadas com aparelhos de som portátil (CD) e disponibilizar locais adequados (armários,

prateleiras,  redes,  etc...)  para  a  guarda  de  materiais.  Algumas  atividades  poderão  ser

desenvolvidas ao ar livre.

6. Contratação de Empresa

O contrato de prestação de serviços terá vigência a partir da assinatura do mesmo

até 31 de Dezembro de 2007.

A Empresa contratada deverá estar  em contato  permanente realizando encontros

sistemáticos com a equipe articuladora do programa, além de disponibilizar de espaços físicos

na região central do município, de fácil acesso aos servidores atendidos pelo programa.
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A proposta orçamentária para o atendimento do programa deverá contemplar a taxa

de administração, encargos sociais,  benefícios,  despesas com equipamentos,  materiais  e,

quando necessário, espaço físico.

O pagamento da empresa será efetuado mensalmente e de acordo com a carga

horária efetivamente realizada. O valor da hora trabalhada deverá ter um desconto de 15%

quando as atividades ocorrerem nas dependências da Prefeitura Municipal de Florianópolis.

7. Recursos

 Projeto/Atividade: 1.071 - Gestão Ocupacional dos Profissionais da Educação Infantil -

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Serviços de Terceiros

 Projeto/Atividade:  1.070  -  Gestão  Ocupacional  dos  Profissionais  da  Educação

Fundamental - Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Serviços de Terceiros

 Projeto/Atividade: 2.348 – Apoio Administrativo do Ensino FundamentaL - Elemento de

Despesa: 3.3.90.39 – Serviços de Terceiros

PROJEÇÃO DE CARGA HORÁRIA / INVESTIMENTO POR ATIVIDADE

OFICINA / GRUPO CARGA
HORÁRIA
MENSAL

INVESTIMENTO
MENSAL (VALOR

MÁXIMO ADMITIDO)

ARTETERAPIA 20 HORAS R$ 80,00
BIODANÇA 08 HORAS R$ 80,00
CICLO DE PALESTRAS 8 HORAS R$ 80,00
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ATIVIDADES FÍSICAS(Alongamento/Caminhada/Trilha) 20 HORAS R$ 80,00
DANÇA DE SALÃO 20 HORAS R$ 80,00
PILATES NO SOLO 20 HORAS R$ 80,00
RPG 20 HORAS R$ 80,00
FONOAUDIÓLOGIA 20 HORAS R$ 80,00
GINÁSTICA LABORAL 20 HORAS R$ 80,00
READAPTADOS R$ 80,00
HIDROGINÁSTICA 16 HORAS R$ 80,00
NATAÇÃO 16 HORAS R$ 80,00
MUSICOTERAPIA 20 HORAS R$ 80,00
NATUROLOGIA 15 HORAS R$ 80,00
PRÉ-APOSENTADOS 10 HORAS R$ 80,00
PSICÓLOGO 30 HORAS R$ 80,00
RELAÇÕES INTERPESSOAIS 12 HORAS R$ 80,00
SAÚDE VOCAL
TÉCNICO DO TRABALHO 20 HORAS R$ 80,00
YÔGA 144 HORAS R$ 80,00
TOTAL R$ 35.360,00

8. Coordenação do Programa
Departamento de Saúde e Bem-Estar do Servidor

Rua Ferreira Lima nº 82 – Centro – Florianópolis – SC

Telefone (48) 2106.5905 ou 2106.5928

Contato:  Cristina  Maria  Corrêa  –  Articuladora  do  Programa  de  Saúde  e  Bem-Estar  dos

Servidores
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HORÁRIOS E LOCAIS DAS ATIVIDADES/2009

LOCAL Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira

EMPRESA
CONTRATAD

A

YOGA
Turma A

18:00 – 19:30

PILATES
Turma A

18:00 – 19:00

YOGA
Turma A

18:00 – 19:30

PILATES
Turma A

18:00 – 19:00

YOGA
Turma B

19:30 – 21:00

PILATES
Turma B

19:00 – 20:00

YOGA
Turma B

19:30 – 21:00

PILATES
Turma B

19:00 – 20:00

CEC
Rua Ferreira
Lima nº 82

Centro

YOGA
Turma D

08:00 – 09:30

ALONG/PILATES
Turma A

08:00 – 09:00

YOGA
Turma D

08:00 – 09:30

ALONG/PILATES
Turma A

08:00 – 09:00

DANÇA
Turma A

18:00 – 19:30

RPG
Turma A

18:00 – 19:00

DANÇA
Turma B

18:00 – 19:30

RPG
Turma A

18:00 – 19:00
YOGA

Turma D
19:30 – 21:00

YOGA
Turma C

19:30 – 21:00

YOGA
Turma D

19:30 – 21:00

YOGA
Turma C

19:30 – 21:00

UNIDADES
EDUCATIVAS

YOGA
EB Adotiva L.

Valentim
17:30 – 19:30

Nei Ingleses
19:00 – 20:30

Creche Doralice T
Bastos

19:00 – 20:30

RPG
EB Almt Carvalhal

17:30 – 18:30

RPG
Creche Maria

Barreiros
19:00 – 20:00

YOGA
EB Dilma Lúcia

dos Santos
17:30 – 19:30

EB Batista Pereira
15:15 – 18:45

Nei São João
Batista

19:00 – 20:30

EB M Conceição
Nunes

17:30 – 19:30

Creche Joel
Rogério de Freitas

19:10 – 20:40

YOGA
EB Adotiva L.

Valentim
17:30 – 19:30

Nei Ingleses
19:00 – 20:30

Creche Doralice T
Bastos

19:00 – 20:30

RPG
EB Almt Carvalhal

17:30 – 18:30

RPG
Creche Maria

Barreiros
19:00 – 20:00

YOGA
EB Dilma Lúcia

dos Santos
17:30 – 19:30

EB Batista Pereira
15:15 – 18:45

Nei São João
Batista

19:00 – 20:30

EB M Conceição
Nunes

17:30 – 19:30

Creche Joel
Rogério de Freitas

19:10 – 20:40
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Endereço das Unidades Educativas:

 Creche Doralice Teodora Bastos – Rua Manoel Mancellos Moura, nº 112  – Canasvieiras

 Creche Joel Rogério de Souza – Rua Mauro de Carvalho, nº 114  – Monte Cristo

 Creche Maria Barreiros – Rua João Evangelista da Costa, nº 455 – Coloninha

 Escola Básica Adotiva Liberato Valetim – Avenida Jorge Lacerda, nº 1559 – Costeira do

Pirajubaé

 Escola Básica Almirante Carvalhal –  Rua Bento Goiá , nº 113  – Coqueiros

 Escola Básica Batista Pereira – Rua Baldicero Filomeno, nº 3000  – Alto Ribeirão

 Escola Básica Dilma Lúcia dos Santos – Rodovia SC 406, nº 6050 – Armação do Pântano

do Sul

 Escola Básica Maria Conceição Nunes –  Rua Luiz Duarte Soares , s/nº   – Rio Vermelho

 NEI Ingleses – Servidão Aníbal de Oliveira, s/nº  - Ingleses

 NEI São João Batista – Rua Luiz Duarte Soares, s/nº - Rio Vermelho

9. Ações de Prevenção

Será  desenvolvido  um  circuito  de  palestras  que  visa  contribuir  com  a  prevenção,

possibilitando a reflexão e a adoção de novos modos de vida.  Seguem alguns temas de

palestras a serem desenvolvidas:

● Direitos e deveres do servidor;

● Relações interpessoais;

● Sedentarismo e saúde;

● Nutrição e saúde;

● Drogas lícitas e ilícitas;

● Sexualidade, menopausa e andropausa;

● A atividade física como manutenção da saúde;

● Coração, mente e espírito;

Rua Ferreira Lima nº  82 – Centro – Florianópolis/SC
CEP 88.015-420 – Fone (48) 21065905Fax (48) 3265917

.sc.gov.br

1



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM-ESTAR DO SERVIDOR

● Prevenção a doenças cardiovasculares;

● Prevenção às doenças ocupacionais;

● Saúde vocal;

● Depressões e ansiedades;

● Relacionamento familiar.

Ainda em relação à prevenção, o Programa estará desenvolvendo grupos de auto-

ajuda como:

● Controle do peso;

● Dependência química;

● Tabagismo.

10. Ações de Parcerias

As parcerias abaixo relacionadas, deverão ser realizadas como suporte às ações do

Programa de acordo com as necessidades apresentadas.

● UFSC  –  junto  aos  seguintes  departamentos:  Departamento  de  Psicologia;

Departamento de Serviço Social; Departamento de Enfermagem; Departamento de

Educação Física; Departamento de Odontologia.

● CEFID/UDESC – junto aos departamentos de Educação Física e Fisioterapia .

● Postos de Saúde de Florianópolis – como colaborador em encaminhamento para

exames clínicos  solicitados,  medição  de pressão arterial  e  outras ações que se

darão no decorrer das atividades do Programa.

● Parque Florestal  do Córrego  Grande – como espaço  permanente  de atividades

terapêuticas.
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11. Equipe Articuladora

Cristina Maria Corrêa
Pedagoga

Dione Raizer
Pedagoga

Hannelore Matsuo
                                                     Fonoaudióloga
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PROGRAMA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DO SERVIDOR

PROJETO DE SAÚDE VOCALPROJETO DE SAÚDE VOCAL

HANNELORE MATSUO
CLAUDIA COSSENTINO BRUCK MARÇAL

Fonoaudiólogas

Florianópolis - SC, Março de 2010



1. APRESENTAÇÃO
A  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Florianópolis  através  da

Diretoria de Administração Escolar, implantou o Programa de Saúde e Bem Estar

do Servidor - PROSABES, com a finalidade de oferecer aos seus servidores um

trabalho de promoção e prevenção por meio da compreensão dos conceitos de

saúde e qualidade de vida.

Entre  os  projetos  deste  programa  destaca-se  o Projeto  de  Saúde
Vocal,  que  é  desenvolvido  desde  o  ano  2006,  nas  Unidades  Educativas   e

Entidades Conveniadas, bem como, na sede  do PROSABES, situado no Centro

de Educação Continuada, na Rua Ferreira Lima nº 82, Centro – Florianópolis.

Desde a implantação do Projeto de Saúde Vocal foram promovidos 22

grupos de oficinas de saúde vocal, participação em  reuniões pedagógicas de 34

Unidades  Educativas,  bem  como,participação  em  16  grupos  de  formações

continuadas,  para  discussão  sobre  os  cuidados  com a  voz.  Foram realizados

também  26 atendimentos individualizados dos profissionais com alteração vocal

para avaliação, orientação e devido encaminhamentos dos casos.

No ano de 2009 o  Projeto  de Saúde Vocal  lançou a Campanha de
Saúde Vocal,  com distribuição de “squeezes”  (garrafas  de água)  a  todos  os

profissionais  da  Educação,  motivando-os  na  hidratação  das  pregas

vocais;distribuição  de   cartazes  informativos  “Cuide  da  Voz,  antes  que  ela

desapareça”, nas Unidades Educativas e Órgão Central da Secretaria Municipal;

distribuição de marcadores de página a todos os profissionais da educação, com

orientações para incentivar hábitos de higiene vocal; aquisição de amplificadores

vocais (microfone e caixa );  promoção de encontros “ Como vai sua voz?” que

contou  com  a  participação  de  especialistas  de  diversas  áreas  da  saúde.

Salientamos que, todos os servidores da Secretaria Municipal de Edução foram

envolvidos nas diferentes ações do Projeto.

 No período de maio a julho de 2009, foi realizada uma pesquisa sobre

“Alteração  vocal  auto-referida  em professores  do  ensino  fundamental  da
rede  municipal  de  Florianópolis,SC:  prevalência  e  fatores  associados”
MARÇAL,  Claudia  Cossentino  Bruck  (mestrado  em  Saúde  Pública  –  área  de



concentração  em  epidemiologia_-  Programa  de  Pós-Graduação  em  Saúde

Pública, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis .Foi realizado um

estudo transversal, no qual foi investigada uma amostra de 393 professores do

ensino fundamental por meio de um questionário autoaplicado que inquiria sobre

questões socioeconômicas e demográficas, relativas à organização do trabalho,

ao ambiente e à saúde. Pode-se concluir que a prevalência de alteração vocal

afeta   metade  dos  professores  estudados  (47,6%).Além  dos  aspectos  da

organização do trabalho e ambiente físico, evidenciou-se também a importância

de fatores associados ao ambiente psicossocial.

Ressaltamos que,  a  equipe do  Programa de Saúde e  Bem-Estar  do

Servidor,  em  conjunto  com  profissionais  da  área  de  fonoaudiologia,  estão

avaliando as ações desenvolvidas no ano de 2009, para apresentar uma proposta

de regulamentação do projeto de saúde vocal para os profissionais da educação

que atuam no município de Florianópolis

As atividades do projeto são desenvolvidas por uma fonoaudióloga da

Secretaria Municipal de Educação e outra fonoaudióloga  especialista em voz,

contratada pela empresa Lótus Práticas Terapêuticas.

2. JUSTIFICATIVA
A natureza deste projeto surgiu da necessidade de prevenir alterações

vocais  advindas  do  uso profissional  da  voz.  Existe  uma estreita  relação  entre

alterações vocais e uso profissional da mesma. Estudos demonstram significativa

prevalência de problemas vocais em categorias profissionais que utilizam a voz

como instrumento de trabalho. Especificamente sobre o profissional da educação,

os  estudos  apontam  que  as  principais  queixas  são  irritações  na  garganta,

rouquidão, cansaço ao falar, pigarro, voz fraca e perda da voz, caracterizando as

chamadas disfonias funcionais e orgânico-funcionais, que geram a necessidade

de licenças, afastamentos e readaptações funcionais no trabalho.

O profissional da educação necessita de um padrão de voz adequado

para  possibilitar  clareza  e  segurança  nas  informações  transmitidas  aos  seus



educandos, e para tal, conhecer estratégias de comunicação para “conquistá-los”.

Convém ressaltar  o  valor  das  trocas de  informações  entre  os  profissionais  da

educação e o fonoaudiólogo, o que possibilita uma atuação mais ampla no sentido

de respaldar  questões ambientais e individuais  que facilitem a organização do

trabalho em prol da qualidade e saúde vocal.

Considerando  a  importância  da  divulgação  e  promoção  de  medidas

preventivas  na  área  da  voz,  contribuindo  para  a  minimização  dos  problemas

observados,  foi  instituído  no  âmbito  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  o

Projeto de Saúde Vocal.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Proporcionar  aos  servidores  da  Secretaria  Municipal  de  Educação

atividades  de  orientação  e  prevenção  no  uso  profissional  da  voz  visando  à

promoção da qualidade vocal e o aperfeiçoamento da comunicação efetiva.

3.2 Objetivos Específicos

 Entender a  anatomia e  fisiologia  do trato  vocal,  sob influência  de

fatores orgânicos e psicossociais;

 Desenvolver a percepção dos gestos vocais e corporais na produção

vocal e no contexto onde o professor está inserido;

 Executar estratégias para prevenir problemas vocais, destacando a

importância do aquecimento e desaquecimento vocal.

4. METODOLOGIA



4.1 Público  Alvo: Servidores  das  Unidades  Educativas  da  Rede  Municipal  de

Ensino de Florianópolis e Órgão Central da Secretaria Municipal de Educação.

4.2 Ações: O Projeto “Saúde Vocal” dar-se-á através das seguintes ações:

a) participação em reuniões pedagógicas nas Unidades Educativas

mediante solicitação prévia ao PROSABES, podendo ser agendada durante todo o

ano;

b) participação nas formações continuadas através de planejamento

conjunto com a Gerência de Formação Permanente e as Diretorias de Ensino  da

Secretaria Municipal de Educação;

c) promoção  de  encontros  regionais para  discussão  sobre

orientações básicas de higiene vocal, elegendo uma Unidade/Pólo nas diferentes

regiões (norte, sul, centro, leste, continente...) para sediar o encontro.

d) promoção de encontros “Personalize os cuidados com a voz na
sua  Unidade” mediante  agenda  prévia,  para  discutir  sobre  as  questões

específicas de determinada Unidade Educativa ou Entidade Conveniada com seu

grupo de profissionais,como por exemplo, estrutura física, conservação e limpeza

dos  espaços,  qualidade  dos  materiais,  acústica  dos  ambientes,  relações

interpessoais,  entre  outros  fatores  que  interferem  na  saúde  vocal  daquela

Unidade, na tentativa de resolve-los ou minimiza-los.

e) atendimentos individualizados agendados com a Fonoaudióloga no

PROSABES, com possibilidade de contatos e parcerias com outras instituições e

clínicas para encaminhamentos necessários;

f) campanhas de saúde vocal com divulgação de material informativo

sobre voz (folders, cartazes, squeezes, marcadores de páginas, etc..) e promoção

de palestras.

g) distribuição de Kits de amplificação vocal para cada Unidade do

Ensino Básico do 1º ao 9º ano.

h) elaboração  de  um “blog  da  voz” que  estará  disponível  no  site

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa



4.3Conteúdo:

 Esclarecimento geral sobre o que é voz, como se produz, o que ela

representa, qualidade vocal:

 Identificação  individual  da  voz,  expressão  vocal  individual,  auto-

percepção  de  tensões  musculares,  posturas  e  de  alterações  de  voz,  fala  e

linguagem (psicodinâmica vocal);

 Vivências  de  técnicas  através  de  exercícios  de  relaxamento,

respiração, articulação, ressonância, projeção e modulação da voz;

 Orientações de procedimentos gerais de adequação do uso da voz e

problemas existentes de ordem ambiental e de ordem individual.
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MANUAL DO SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 
DEFINIÇÃO: 
 

Período de verificação do desempenho do servidor recém admitido na Prefeitura Municipal de 
Florianópolis e que servirá para determinar a efetivação ou não no cargo para o qual foi nomeado através de 
concurso público, com duração de 03 (três) anos a partir da data de sua entrada em exercício. 
 
COMPETÊNCIA DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 

Compete a chefia imediata do servidor a avaliação do mesmo, que será feita através de formulário 
específico para este fim. Para acompanhamento do trabalho de avaliação da chefia imediata há a Comissão 
Permanente de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório, que é designada através de Portaria do 
Secretário Municipal da Administração, conforme disposto nos artigos 20 e 21 da Lei Complementar CMF 
nº 063/03. A Comissão será composta de 7 (sete) servidores efetivos e estáveis, sendo 4 (quatro) do Quadro 
Civil da Secretaria da Administração e 3 (três) do Quadro do Magistério dentre aqueles que exerçam suas 
funções no Órgão Central da Secretaria de Educação. Esta Comissão tem como função orientar as chefias 
imediatas quanto ao processo, servir de mediador entre a chefia e o servidor quando houver conflito entre as 
partes com relação ao estágio probatório, instaurar processo administrativo sumário quando for o caso.  

 
REQUISITOS BÁSICOS: 
 

Ser nomeado através de concurso público para cargo de provimento efetivo e entrada em efetivo 
exercício da função. 
 
PROCEDIMENTOS: 
 

O servidor será avaliado com base nos requisitos dispostos no art. 21 da Lei Complementar CMF nº 
063/03, a saber: idoneidade; disciplina, assiduidade e pontualidade; capacidade de iniciativa; produtividade e 
efetividade; e responsabilidade. A avaliação do servidor em estágio probatório envolve: 

I  - avaliação, com periodicidade de 6 (seis) meses, onde os resultados do processo de acompanhamento, 
verificação do desempenho e de mudança comportamental do servidor, serão registrados, conforme o caso, 
de acordo com os Anexos I e II - Formulários de Acompanhamento Laboral, parte integrante do Decreto 
4937/2007. 

 
INFORMAÇÕES GERAIS:  
 

O Formulário de Acompanhamento Laboral utilizado nas avaliações deverá ser preenchido e 
remetido à Comissão Permanente de Avaliação pelas chefias imediatas, a medida em que forem sendo 
realizadas. A chefia imediata poderá designar outros servidores efetivos para auxiliá-la a compor a avaliação 
parcial, dentre aqueles que exerçam as suas funções no mesmo local de trabalho onde está lotado o servidor 
em estágio probatório. Caso a chefia imediata esteja em estágio probatório, deverá obrigatoriamente compor 
subcomissão formada por servidores estáveis para avaliar o servidor subordinado à mesma. O período de 
estágio probatório será cumprido, obrigatoriamente no efetivo exercício das atribuições próprias do cargo 
para qual o servidor foi nomeado. 

 
 
 

SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 

Haverá suspensão da avaliação do estágio probatório no período em que o servidor estiver ocupando 
cargo de provimento em comissão ou função gratificada, desde que as atribuições do cargo em comissão ou 
da função gratificada não guardem similitude com as de cargo efetivo para o qual prestou Concurso Público. 



É vedado, neste período todo e qualquer afastamento do servidor em estágio probatório, exceto nos 
casos de: 

I - ausências justificadas até 03(três) dias pela chefia através de atestado médico; 

II - gozo de férias remuneradas; 
III - licença gestante, lactante e adotante; 
IV - licença paternidade; 
V - licença para tratamento de saúde; 
VI - afastamento preventivo, se inocentado no final; 
VII - prisão por ordem judicial, quando vier a ser considerado inocente; 

VIII - participação em eventos culturais, técnicos ou científicos, quando autorizado; 

IX - licença por motivo de doença de pessoa da família; 

X - concorrer para mandato eletivo federal, estadual ou municipal; 

XI - exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal; 

XII - afastamento para serviço militar obrigatório; 

XIII - afastamento para o exercício de cargo em comissão ou função gratificada; 

XIV - afastamento para acompanhamento de cônjuge por motivo de serviço. 

Parágrafo Único - Nos casos dos afastamentos previstos nos incisos III, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII e XIV, superiores a 30 (trinta) dias consecutivos ou 60 (sessenta) dias 
intercalados, no período de cada avaliação, o estágio probatório será interrompido, devendo ser 
retomado após o término dos afastamentos, até completar os 3 (três) anos de estágio 
probatório. 

 

REVISÃO DE AFASTAMENTOS 
Durante o período do estágio probatório, a Comissão poderá solicitar à Gerência de Perícia Médica, 

com base nos Boletins de Avaliação, que o servidor passe por nova avaliação médica, se concluir que as 
licenças para tratamento de saúde estão extrapolando a normalidade. 

 
RESULTADO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO  

Ao final dos 3 (três) anos de estágio probatório, o servidor que for considerado apto para o exercício 
do cargo ao qual prestou Concurso Público, terá automaticamente sua estabilidade funcional. O servidor será 
considerado inapto, quando: 

 I - obtiver 2 (dois) conceitos NA (Não Atende) nas avaliações; 

 II - obtiver, no mínimo, 50% de conceitos abaixo de A (Atende) nas avaliações; 

A Comissão de Avaliação poderá a qualquer momento entrevistar o servidor em estágio probatório, seus 
colegas de trabalho, sua chefia imediata ou os servidores por ela designados para a avaliação parcial, se 
assim achar necessário, para melhor instruir seus relatórios. 

 
FUNDAMENTO LEGAL: 
1. Art. 20 e 21da Lei nº 063de 23/09/2003. 
2. Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/98 
3. Decreto Municipal 4.937/2007          
      
 
 
              
              
              



COMISSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 
VERA GUERREIRO DA FONSECA – PRESIDENTE 
NARA ROCHA DA GAMA SILVA (SADM) 
SONIA ADELIA LAUREANO (SADM) 
DIONE RAIZER (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO) 
GISELE PEREIRA JACQUES (SECRETARIA EDUCAÇÃO) 
PEDRO RODRIGUES DA SILVA (SECRETARIA EDUCAÇÃO) 
 
 
 
INFORMAÇÕES NOS TELEFONES: 3251-5925 / 21065905 
 
 
 
SITES PARA CONSULTA DA LEGISLAÇÃO: 
 
www.pmf.sc.gov.br 
 
www.cmf.sc.gov.br 
 
 
e-mail para contato 
 
nara.rocha@pmf.sc.gov.br 
 
Vera@pmf.sc.gov.br 
 
ddrh@pmf.sc.gov.br 
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1 APRESENTAÇÃO

A gênese deste projeto está no trabalho ativo de análise, crítica e autocrítica

da  Secretaria  Municipal  de  Educação  às  ações  até  então  desenvolvidas  e

endereçadas ao  servidor  público da educação que se encontra  em processo de

readaptação  funcional  por  indicação  médica.  O  foco  dessas  ações  tem  se

constituído primordialmente em efetivar o mapeamento das limitações funcionais e

promover novas oportunidades de realocamento, aprendizagem e de (in)formação,

entendidas  como  propositivas  no  processo  de  adaptação  à  nova  situação  do

servidor.

Considerando que seria um equívoco alinhavar novos projetos de intervenção

dirigidos ao conjunto dos servidores denominados “readaptados” visando “adaptá-los

à  readaptação”,  buscou-se  alternativas  que  contemplassem  além  do  papel

profissional do servidor, sua humanidade e subjetividade.

1.1 Um pouco da história
Este projeto começou em junho de 2010, como iniciativa e preocupação do

DESABES em modificar a situação das pessoas que entrassem em readaptação,

esclarecendo  que  essa  modificação  não  significa  retirar  a  pessoa  do  seu

afastamento ou da sua nova função, todavia,  o intuito é ajudar essas pessoas a

encontrarem um bem-estar no seu locar de trabalho.

 Para  alcançar  esse  objetivo,  buscamos  compreender  a  concepção  de

homem e mundo da equipe que iria trabalhar desenvolveria. Percebemos então que

os profissionais envolvidos compartilhavam do mesmo entendimento,  ou seja,  de

que o ser  humano é biopsicossocial  e historicamente construído,  sendo que,  ao

mexer  em  qualquer  uma  dessas  esferas,  as  outras  também  irão  apresentar

alterações.

Ao pensar em como colocar esse projeto em prática, deparamo-nos com a

necessidade de um trabalho multidisciplinar no qual a inserção de psicólogos seria

essencial, visando a um cuidado primordial com a questão emocional das pessoas

as quais participariam dos encontros. Para tanto, passamos a contar, no primeiro



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃOESCOLAR

PROGRAMA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DO SERVIDOR -
PROSABES

ano deste trabalho, com a consultoria das psicólogas Denise Cord, Monica Duarte

da Silva Gonçalves e Luciana Marcon. No entanto, em 2011, algumas modificações

foram realizadas para o segundo ano, passando a consultoria se constituir pelas

duas últimas profissionais, tornando necessário o redimensionamento do projeto, o

qual pretendemos mostrar neste documento.

1.2 Um pouco de nossas teorias
Nessa  parceria,  então,  buscamos  trabalhar  na  perspectiva  da  saúde,

entendida não como a ausência da doença e sim como a expressão, ou a síntese,

de  uma  experiência  subjetiva  (de  cada  sujeito)  e  subjetivante  (constituidora  do

sujeito), que se organiza em um contexto que é social e historicamente constituído.

Do mesmo modo, entende-se que o fenômeno do adoecimento e sua relação com

uma limitação funcional e conseqüente necessidade de readaptação é resultado de

uma significação individual e coletiva. Ou seja, a limitação que cada servidor em

readaptação está enfrentando no momento é entendida como UM dos aspectos que

delineiam seu  cotidiano  de  trabalho,  mas  não  como O aspecto  que  define  sua

condição no contexto de trabalho.

Podemos  entender  que  esses  profissionais  adoecidos,  seja  física  ou

emocionalmente, seja pelas relações interpessoais no seu ambiente de trabalho ou

pelas  condições  físicas,  são  protagonistas  do  adoecimento  não  só  deles,  mas

também da  instituição.  Eles  encarnam um drama que  é  individual  e  coletivo  ao

mesmo tempo.

Apesar  de  adoecidos,  entretanto,  a  teoria  do  Psicodrama,  abordagem

utilizada  pelas  profissionais  de  Psicologia  envolvidas  no  projeto,  tem  como

entendimento que a sujeito adoece quando perde a capacidade de reinventar sua

própria história adequadamente. Para, Moreno, pai dessa abordagem, o sujeito tem

condições,  por  meio  das  técnicas  psicodramáticas,  de  tomar  em  suas  mãos  a

direção de sua vida, após compreender melhor as suas condições biopsicossociais e

históricas. O que se tem como objetivo principal nessa abordagem é a retomada de

movimento na vida do sujeito.
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1.3 Nossas preocupações e perguntas
Entendida  sob  a  perspectiva  institucional,  a  readaptação  constitui-se  em

direito do servidor público, garantido por lei como sendo “ um ato pelo qual, dentro

do mesmo quadro, se desloca ou se afasta o servidor de uma área de atividade ou

unidade administrativa ou de um órgão para o outro”  (in: CMF 063/03 art 34). Do

ponto de vista da organização dos contextos de trabalho em educação, no entanto, a

readaptação funcional representa uma problemática de difícil equacionamento, uma

vez que exige o compartilhamento de postos de trabalho já existentes e a criação de

novos espaços ocupacionais.  Isto ficou evidente após o primeiro período de seis

meses  de  trabalho  com  as  pessoas  em  situação  de  readaptação,  sendo  estas

chamadas  de  apelidos  pejorativos,  os  quais  indicam  a  variedade  de  funções

realizadas por esses funcionários e, ao mesmo tempo, a pouca utilidade que estas

têm para a instituição.

Pretendendo mudar  o  enfoque  das  intervenções  junto  a  esse  grupo,

inicialmente este projeto visava responder às seguintes perguntas: o que pensam os

indivíduos que se encontram nessa condição? Como chegaram a ela? Como a estão

vivenciando?  Que  elementos  contribuem para  a  permanência  do  servidor  nessa

condição e quais contribuiriam para sua superação? Como sua condição foi acolhida

no contexto de trabalho? Que aspectos presentes nesse contexto contribuíram para

o seu processo de readaptação e que aspectos dificultaram ou impossibilitaram esse

processo? O que contribuiu para sua readaptação ao contexto? O que a dificultou ou

impossibilitou? Quais são as suas expectativas em relação à superação da limitação

ocupacional  vivenciada?  Em  suma,  atualmente,  já  existe  um  panorama,  um

mapeamento,  dessas  questões.  Com  isso,  estamos  tentando  desenvolver  e

construir,  teórica  e  praticamente,  alternativas  novas  à  vivência  do  fenômeno da

readaptação como condição do sujeito e transformá-las em processo coletivo de

reflexão e proatividade.
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2  OBJETIVOS
O objetivo a ser atingido a partir das intervenções realizadas com esse grupo

de servidores foi o de proporcionar um espaço acolhedor, por meio do qual estes

possam  refletir,  avaliar  e  criar  novas  respostas  às  diversas  situações  já

estabelecidas  em  suas  vidas,  bem  como,  responder  adequadamente  às  novas

circunstâncias  que  a  vida  lhes  impôs.  Assim,  faz-se  necessário  instaurar,  no

cotidiano  das  relações de trabalho,  a  vivência  da categoria  do momento para a

construção  de  alternativas  práticas  à  superação  da  vivência  do  fenômeno  da

readaptação entre os servidores públicos da educação como condição do sujeito e

transformá-la em processo coletivo de reflexão e de ações promotoras da saúde em

contextos escolares.

2.2 Objetivos Específicos
- Construir parceria entre o PROSABES e os servidores em readaptação que

se  autodeclararem motivados  a  participar  de  um projeto-piloto  de  promoção  da

saúde em contextos escolares;

-  Promover a articulação entre  o PROSABES, os servidores das unidades

educativas interessadas em acolher e organizar núcleos experimentais voltados para

a promoção da saúde no contexto escolar; da proposta de constituir a “frente pela

saúde” na educação municipal;

- Caracterizar os indicadores das ações necessárias à mediação de ações

promotoras de saúde em contextos educacionais;

-  Construir  parcerias  com unidades  educativas  interessadas  em organizar

núcleos  experimentais  da  proposta  de  constituir  uma  “Frente  pela  Saúde”  na

educação municipal.

3  METODOLOGIA
 A  metodologia  realizada  neste  projeto  é  baseada no  Psicodrama,  sendo

efetivada  por  meio  de  grupos  temáticos/psicoterapêuticos  com servidores  em

situação de readaptação que estavam motivados a construir  e aprimorar parceria

com o PROSABES. O trabalho nesses  grupos visou,  além de  abordar  aspectos
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próprios  dos  processos  de  readaptação  dos  participantes,  instrumentalizá-los  a

articular ideias e ações com o intuito  de prevenção,  intervenção e promoção da

saúde no ambiente escolar.
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Psicodrama. Ver qual a bilbiografia da bíblia.
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1. APRESENTAÇÃO

Segundo estatísticas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pele

é o de maior incidência no Brasil e está diretamente relacionado à exposição ao sol.
Em  2010 pelo  menos  7.500  casos  novos  casos  de  câncer  de  pele  serão

diagnosticados entre os catarinenses.

A radiação ultravioleta é a causa de 90% dos casos de *neoplasias cutâneas.

A incidência varia mundialmente conforme o tipo de pele da população e a região

geográfica onde vivem. O câncer de pele representa aproximadamente 40% do total

de casos novos de câncer que ocorrem na região da Grande Florianópolis.

Em  nosso  Estado  temos  89%  de  pessoas  de  pele  branca,  associado  a

elevados índices de radiação ultravioleta durante todo o ano e a estilos de vida que

incluem  prolongada  exposição  solar  ao  longo  da  vida.  Esta  interação  de  um

carcinógeno ambiental, a radiação solar ultravioleta, a susceptibilidade genética das

pessoas de  pele  clara  de  origem européia,  associado  ao  comportamento  de  se

expor à luz solar sem a devida proteção, tanto dos trabalhadores ao ar livre como no

lazer das crianças e adultos, pode explicar a alta incidência do câncer de pele em

Santa Catarina e na Capital.

A incidência de melanoma, uma forma mais agressiva  de câncer de pele,

também  é  preocupante.  Segundo  dados  do  Registro  de  Câncer  de  Base

Populacional  (RCBP)  da  Grande  Florianópolis  do  ano  2000, o  melanoma figura

como  a  sétima  neoplasia  mais  freqüente,  considerando  ambos  os  sexos. Em

nenhuma outra capital do país o melanoma figura entre as dez mais freqüentes.

Outro dado importante quando o assunto é câncer de pele é que não são

apenas os idosos suas vítimas – ao contrário do que muita gente pensa. Cada vez

mais, jovens de ambos os sexos estão sendo diagnosticados com melanoma, devido

à  exposição  ao  sol durante  a  infância  e  adolescência  sem  a  devida  proteção,

principalmente no lazer ou práticas de esporte.
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Os raios UV incidem durante todo o ano, em qualquer estação, mas os raios

UV têm capacidade de penetração mais profunda da pele em torno do meio-dia. A

absorção da radiação UV a médio e longo prazo é responsável por efeitos deletérios

na pele, como envelhecimento, perda de elasticidade, manchas e até o surgimento

de câncer.

A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis através do Programa de

Saúde  e  Bem-Estar  do  Servidor  –  PROSABES,  apresenta a “Campanha  de
Proteção Solar: Sol e Saúde”, com a finalidade de oferecer aos profissionais da

educação física informações sobre os efeitos da exposição aos raios solares,  da

utilização das sombras nos espaços externos da Unidade Educativa, planejamento

de horários ao ar livre e uso de equipamentos de proteção.

A ideia desta campanha surgiu da necessidade de oferecer e segurança para

o pleno exercício da função dos profissionais de educação física, uma vez que estão

mais expostos dos raios solares. A campanha será executada em etapas, sendo que

na primeira serão contemplados somente os profissionais da educação física que

estão no exercício  da docência, e posteriormente poderá ser estendido a  outras

categorias.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:

Proporcionar aos profissionais de Educação Física no exercício da docência,

no  âmbito  da  Rede Municipal  de  Ensino  de  Florianópolis,  informações sobre os

efeitos  da exposição aos  raios  solares, bem como a  utilização  de  estruturas  de

sombreamento, dos equipamentos de proteção e da restrição de exposição ao sol

em torno do meio-dia.
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2.2 Objetivos Específicos:

 Proporcionar informações e estímulos para a mudança de comportamento

e uso da proteção solar;

 Oferecer orientações através de palestras e oficinas educativas;

 Planejar o uso de áreas de sombreamento e de horários adequados para

atividades ao ar livre;

 Informar o professor de educação física sobre os efeitos dos raios solares e

orientá-lo sobre prevenção e proteção;

 Criar lideranças dos professores de educação física nos comportamentos

de proteção solar nas unidades educativas da RME.

3. METODOLOGIA

Α ) Lançamento da Campanha e entrega de kit de proteção solar: A

primeira etapa da campanha, envolverá todos os professores de educação física que

atuam nas unidades de ensino da educação infantil e fundamental, e das entidades

conveniadas. Nos dia 02 e 03 de agosto de 2010. Será realizado um evento de

lançamento  que  contará  com  a  palestra  de  um  profissional  especialista  em

dermatologia, que abordará o tema “A importância da proteção solar na prevenção

do  câncer  de  pele”. Será  entregue  a  cada  professor  um  kit  de  proteção  solar

contendo: filtro solar  de FPS 30, protetor  labial,  um boné, uma garrafa de água

(squeeze) e uma mochila.

B) Promoção de oficinas e palestras informativas: para ampliação  e

troca de conhecimentos,  manutenção dos hábitos e motivação para continuar  os

cuidados em relação à pele durante toda a vida. A formação dos grupos ocorrerá

dentro do cronograma que a Secretaria já possui e, sugere-se que estes encontros

dar-se-ão das seguintes maneiras:
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 Nas  datas  previstas  para  as  formações  dos  profissionais  da

educação física ( a critério das diretorias de ensino em articulação

com a Gerência de Formação) conforme quadro abaixo:

 Nas Unidades Educativas por solicitação do diretor;

As oficinas terão duração de 90 minutos e poderão contemplar grupos de até 30

pessoas. Sugerimos a seguir os temas:

 Uso adequado dos equipamentos de proteção solar: dosagem e

repetição do filtro, uso do chapéu, roupas, superfícies reflexivas,

sombras, etc...) parte prática com o dosador(tampinha de metal)

 Identificação do fototipo.

 Criação d slogan e símbolo para campanha com as crianças.

 Pesquisa  na  internet  de  fontes  de  informação  sobre  Raios

Ultravioletas e proteção Solar.

Χ )Aplicação  de questionário: será  aplicado  aos  profissionais  com  a

finalidade  de  verificar  as  crenças  a  respeito  das  intenções  de  mudança  de

comportamento relativos ao tema. Este documento será o CURTOGRAMA aplicado

no lançamento da campanha e no mês de novembro.

D) Campanha de proteção solar: com divulgação de material informativo

sobre os efeitos da exposição ao sol (cartazes divulgando a importância do uso de

proteção contra os raios ultravioletas). Folder, cartazes, portal da PMF.

Mês Setembro Outubro Novembro
Fundamental 6 4 8

Infantil 28 26 23
Ent Conveniadas 28 26 23
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4. PÚBLICO ALVO

Este projeto prevê ações voltadas aos professores de Educação Física

que estejam no exercício da docência, nas Unidades Educativas da Rede Municipal

de Ensino de Florianópolis.

5. CRONOGRAMA

O lançamento da Campanha será realizado na primeira semana do mês de

Agosto, e as demais atividades desenvolvidas nos meses de setembro, outubro e

novembro na modalidade de oficinas oferecidas aos professores de educação física

e para as unidades educativas.

A reposição do filtro solar e do protetor labial, será feita mediante solicitação

do próprio professor ao Programa de Saúde e Bem-Estar do Servidor. Considerando

a carga horária de atuação, será respeitada a reposição na quantidade limite de

acordo com a carga horária semanal do professor, conforme especificado abaixo:

 10 horas – até 1 frasco/mês;

 20 horas – até 1 frascos/mês;

 30 horas – até 2 frascos/mês;

 40 horas – até 2 frascos/mês.

6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS.

Filtro Solar:

 FPS (fator de proteção solar) 30;

 Não Comedogênico: propriedade do filtro que não obstrui os poros;

 Hipoalergênico: utiliza substâncias que não provocam alergias Livre de PABA

ou "PABA Free" e testado dermatologicamente;

 Sem pigmentação;
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 Embalagem em frasco de material  inquebrável com no mínimo 120 a 300

ml/g;

 Anti  UV-A  e  UV-B:  filtros  que  protegem  contra  os  raios  ultravioleta  A  e

ultravioleta B;

 Resistente a água, seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo

menos 2,5 hora;

 Deverá conter filtros físicos e químicos;

 Produto em forma de loção cremosa;

 Prazo de validade: no mínimo de 01 (um) ano após a data de entrega;

 Produto registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA. Atender a portaria 157

do INMETRO de 19 de agosto de 2002. Na embalagem deve constar o nome

do fabricante, endereço, CNPJ, nome do responsável técnico, CRQ ou CRF,

numero de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade, composição do

produto, telefone ou site para Serviço ao Consumidor.

Protetor labial:

 Formulado com aloe vera e vitamina E;

 Fator de proteção solar de 15 até 30;

 Incolor (sem pigmentação);

 Embalagem em material inquebrável com peso entre 4,5g e 5g;

 Resistente a água;

 Produto em bastão;

 Prazo de validade de no mínimo 1 ano após a data de entrega;

 Produto registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA.

Boné:

 Boné básico na cor  branca e com regulagem em velcro  até  tamanho 60,

bordado com brasão da Prefeitura e a expressão “Educação Física “.
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Acessórios:

 Garrafa de água (squeeze) 500 ml;

 Mochila tipo saco em nylon.
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Campanha: Escola Promotora de Saúde- 100% livre de fumaça

1. Apresentação

Durante muitos anos o tabagismo foi visto como uma opção por um estilo de vida. Porém, hoje é
reconhecido pela ciência como uma doença causada pela dependência de uma droga: a nicotina. Ela é uma
das 4.720 substâncias contida na fumaça dos cigarros. A dependência química a nicotina leva milhões de
pessoas a passarem anos se expondo a substâncias tóxicas e depois a desenvolverem graves doenças
incapacitantes e fatais como o Câncer, as doenças cardiovasculares e as doenças pulmonares obstrutivas
crônicas.

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde[1], o tabagismo é o responsável por cerca de 30% das
mortes por cancro (câncer no Brasil),  90% das mortes  por cancro do pulmão,  25% das mortes  por doença
coronariana, 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crónica e 25% das mortes por derrame cerebral.
Ainda de acordo com a OPAS, não existem níveis seguros de consumo do tabaco.
As doenças ocasionadas pelo consumo de tabaco matam 5,1 milhões de pessoas no mundo anualmente, com
uma projeção estimada de óbitos em torno de 10 milhões até o ano 2020 - das quais 7 milhões ocorrerão nos
países em desenvolvimento. Vale dizer que o tabagismo, hoje, mata mais que a soma das mortes por AIDS,
cocaína, heroína, álcool, suicídios e acidentes de trânsito. As doenças causadas pelo tabaco são responsáveis
por perdas econômicas de aproximadamente US$ 200 bilhões de dólares, no mundo.

(Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre)
A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, através do Departamento de Saúde e Bem Estar do

Servidor  deflagra  a  Campanha  Escola  Promotora  de  Saúde  -100% livre  de  fumaça,  que visa  oferecer  aos
servidores da Rede Municipal de Ensino informações educativas que promovam discussões e reflexões sobre os
benefícios de conviver em áreas 100% livres de fumo em consonância com a Lei Municipal nº8042/09.

A idéia embrionária desta campanha surgiu da necessidade de pensarmos sobre hábitos mais saudáveis na
nossa rotina diária estimulados por um entorno 100% livre de fumaça.

A campanha será executada em etapas, sendo que a primeira delas será um encontro para 300 pessoas
formadoras  de opinião,  (Especialistas  e  Diretores  das Unidades  Educativas,  Coordenadores  de ONGs e  da
Educação de Jovens e Adultos e Diretorias da Secretaria Municipal de Educação) tornando-as multiplicadoras
deste processo com intuito de sensibilizar nas ações educativas a ideia de Escola promotora de saúde, em áreas
100% livres de fumaça.

2. Objetivos

2.1. Objetivo  geral: proporcionar  aos  servidores  da  Rede  Municipal  de  Ensino  de  Florianópolis
informações atualizadas sobre os benefícios de conviver em áreas 100% livres de fumo.

2.2.  Objetivos específicos:

-promover áreas 100% livres de fumaça na rede Municipal de Ensino de Florianópolis;

-divulgar a Campanha através de palestras;



-fornecer placas de sinalização em todas as Unidades Educativas do Município de Florianópolis: “Não é permitido
fumar a partir deste ponto, área 100% livre de fumaça”

3. Metodologia

Lançamento da Campanha: ação inaugural da campanha, através de palestra, tendo como foco a divulgação das
informações necessárias para expandir o conhecimento na Rede sobre a importância das áreas 100% livres de
fumaça. Este evento acontecerá em quatro momentos distintos:

31 de Maio/ período matutino (Dia Mundial do Combate ao Tabagismo). Público Alvo:Diretores das Unidades
Educativas.

01 de Junho/período vespertino. Público Alvo: Especialistas das Unidades Educativas (Supervisores, Administradores
e Orientadores Educacionais).

02 de Junho/período vespertino. Coordenadores de ONGs (Organizações não Governamentais) e de EJA (Educação
de Jovens e Adultos).

03 de Junho/período vespertino. Diretorias da SME (Secretaria Municipal de Educação).

Material de campanha (placas de sinalização, folder, sites, locais de atendimento): para serem distribuídos e
utilizados por todos os segmentos da Rede Municipal de Ensino, com o intuito de tornar a prática de uma vida
saudável, uma condição atrelada a educação.

4.Público Alvo:Servidores da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis.

5.Cronograma:a partir de 31 de Maio de 2011

6. Referência Bibliográfica:

Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência a Saúde.Instituto nacional de Câncer.Rio de
Janeiro,INCA,1998.

Prefeitura Municipal de Florianópolis. Lei Municipal nº 8402/09

HTTP://www.inca.gov.br/tabagismo.

HTTP://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/saude



 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

  
 

 
 

 

PORTARIA Nº 012/11. 

 

NORMATIZA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL DO S 

SERVIDORES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , no uso de suas 

atribuições, normatiza a avaliação de desempenho profissional dos servidores 

designados, com Portaria TIN e admitidos em caráter temporário, com base na Lei 

Complementar nº 063/03, Lei 2.517/86, Decreto nº 3.621/05, Lei nº 7.762/08 e Decreto nº 

6.359/08. 

 

Art. 1º Serão avaliados os servidores que estiverem atuando na unidade 

educativa por período igual ou superior a trinta dias. 

 

§ 1º Ao servidor designado, com Portaria TIN e admitido em caráter 

temporário será garantida, no mínimo, uma avaliação realizada por ano letivo. 

 

§ 2º A Chefia imediata e equipe pedagógica poderão, sempre que 

necessário, realizar avaliação além do mínimo necessário. 

 

Art. 2º O Processo de Avaliação dos servidores deverá ser entendida 

como um processo contínuo, realizado de acordo com o Projeto Político Pedagógico da 

Unidade Educativa, que será coordenado por Comissão Geral indicada pelo Secretário 

Municipal de Educação e Comissões eleitas democraticamente nas Unidades Educativas. 

 

Parágrafo único:  A Comissão Geral de Avaliação de Desempenho 

Profissional, indicada pelo Secretário Municipal de Educação, deverá definir as diretrizes 

e critérios de avaliação, de acordo com a legislação vigente. 



 

Art. 3º A Comissão Geral será composta por quatro servidores efetivos 

lotados na Secretaria Municipal de Educação, dentre aqueles que exerçam suas funções  

no Órgão Central,  e com a seguinte representatividade: 

 

I – representante da Diretoria de Administração Escolar; 

II – representante da Diretoria de Ensino Fundamental; 

III – representante da Diretoria de Educação Infantil; 

IV – representante da Diretoria de Educação Continuada; 

 

Art. 4º A Comissão da Unidade Educativa deverá ser constituída por três 

servidores efetivos e estáveis e com a seguinte representatividade: 

 

I – diretor da unidade educativa, que deverá ser o presidente da 

comissão; 

II – representante da equipe pedagógica ou, na falta de, servidor efetivo 

com formação em nível superior; 

III – representante dos servidores efetivos na unidade educativa, com 

formação em nível superior. 

 

§ 1º Caso a unidade educativa não dispuser de número suficiente de 

pessoal para compor a Comissão da Unidade Educativa, o presidente poderá solicitar a 

indicação de um representante da respectiva Diretoria de Ensino/Educação do Órgão 

Central. 

 

§ 2º Nos Centros de Educação Complementar, Instituições Conveniadas 

e Núcleos de Educação de Jovens e Adultos, a avaliação poderá ser realizada pelo 

Presidente e/ou Coordenador, em conjunto com o avaliado. 

 

§ 3º A ata da reunião, contendo a nominata dos servidores indicados para 

compor a Comissão da Unidade Educativa, e a assinatura dos participantes da eleição, 

deverá ser encaminhada à Comissão Geral, até o dia 25 de fevereiro de 2011 . 

 

Art. 5º Compete à Comissão Geral: 

 



I – homologar o processo de avaliação; 

II – orientar os integrantes das Comissões das Unidades Educativas e os 

Assessores Técnicos das respectivas Diretoria de Ensino/Educação sobre o processo de 

avaliação; 

III – receber das unidades educativas os relatórios de avaliação, dando os 

encaminhamentos necessários; 

IV – mediar o processo de avaliação, quando solicitado formalmente pela 

Comissão da Unidade Educativa ou avaliado; 

V – formalizar o processo de dispensa, de acordo com o artigo 12, alínea 

VII, do Decreto 3.621, de 22 de Agosto de 2005, e o artigo 12, alínea VI, do Decreto nº 

6.359, de 05 de dezembro de 2008. 

VI - formalizar o cessar efeitos da Portaria TIN, de acordo com o item 

6.3.1 do Edital nº 015/10.  

 

Art. 6º Compete às Comissões das Unidades Educativas: 

 

I – participar das reuniões de trabalho e formações específicas 

promovidas pela Comissão Geral; 

II – efetuar a avaliação do servidor, em conjunto com o avaliado; 

III – apresentar à Comissão Geral relatórios de avaliação, sempre que a 

mesma for realizada; 

IV – assegurar o sigilo e a ética no decorrer de todo o processo de 

avaliação; 

V – divulgar amplamente esta portaria no local de trabalho, bem como, a 

nominata da Comissão Avaliadora; 

VI – solicitar a presença, quando necessária, de um representante da 

respectiva Diretoria de Ensino/Educação para participar do processo de avaliação; 

VII – convidar para participar do processo de avaliação outros membros 

da comunidade educativa envolvidos diretamente com o trabalho do avaliado. 

 

Art. 7º As avaliações deverão ser descritivas e contemplar os seguintes 

itens: 

a) comentário do avaliado; 

b) assiduidade e pontualidade; 

c) disciplina, idoneidade e responsabilidade; 



d) efetividade e produtividade; 

e) eficiência, organização e domínio dos processos de  trabalho; 

f) dedicação e iniciativa na inovação da prática pedagógica; 

g) relacionamento com a comunidade educativa. 

 

Parágrafo único: Os relatórios de acompanhamento da atuação 

profissional do servidor avaliado, realizados pela equipe pedagógica e/ou direção da 

unidade educativa, poderão ser anexados ao relatório de avaliação de desempenho 

profissional, encaminhado à Comissão Geral de Avaliação. 

 

Art. 8º Os relatórios de avaliação deverão ser encaminhados, sem 

rasuras ou emendas, à Comissão Geral: 

 

§ 1º Quando constatado que o servidor avaliado “Atende Parcialmente” 

ou “Não atende” aos requisitos para o exercício da função; 

 

§ 2º Imediatamente ao término do contrato do servidor admitido em 

caráter temporário, quando o mesmo for com data anterior ao dia 30 de novembro; 

 

§ 3º Até o dia 30 de outubro, para os servidores designados e com 

Portaria TIN; 

 

§ 4º Até o dia 30 de novembro, para os servidores admitidos em caráter 

temporário com contratos até o mês de dezembro. 

 

Art. 9º A Comissão Geral deverá, a partir do recebimento do relatório de 

avaliação do servidor que NÃO ATENDE  aos requisitos para o exercício da função, 

solicitar a defesa do avaliado e apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

consecutivos, o parecer final. 

 

§ 1º A defesa do avaliado deverá ser encaminhada à Comissão Geral por 

escrito, no prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, a contar da data de solicitação. 

 

§ 2º O Avaliado e os integrantes da Comissão da Unidade Educativa 

poderão ser ouvidos pela Comissão Geral. 



 

§ 3º A Comissão Geral deverá encaminhar ao Avaliado e à Comissão da 

Unidade Educativa, cópia do parecer final referente ao respectivo processo de avaliação. 

 

Art. 10 A Comissão Geral deverá solicitar à respectiva Diretoria de 

Ensino/Educação do Órgão Central, o acompanhamento do servidor cuja avaliação de 

desempenho “Atender Parcialmente” aos requisitos para o exercício da função. 

 

Art. 11 A Comissão Geral poderá destituir a Comissão da Unidade 

Educativa que estiver ferindo a ética profissional ou conduzindo os trabalhos com o intuito 

de favorecer ou prejudicar qualquer servidor em processo de avaliação, nomeando outra 

comissão para continuidade do mesmo. 

 

Parágrafo Único: As denúncias de irregularidades no processo de 

avaliação deverão ser feitas por escrito e encaminhadas à Comissão Geral. 

 

Art. 12 Serão enquadrados nos artigos 143 ao 145 e do 148 ao 165 da 

Lei Complementar CMF nº 063/03, os integrantes da Comissão da Unidade Educativa 

que não cumprirem os prazos e as condições estabelecidas nesta portaria ou baixadas 

pela Comissão Geral. 

 

Parágrafo Único: A entidade conveniada que não cumprir os prazos e as 

condições estabelecidas nesta portaria ou baixadas pela Comissão Geral estará sujeita a 

não renovação do convênio para o ano seguinte. 

 

Art. 13 Nenhum servidor designado, com Portaria TIN ou admitido em 

caráter temporário poderá participar da Comissão da Unidade Educativa, exceto os que 

ocupam cargo de Chefia e atuam como Coordenadores dos Núcleos de Educação de 

Jovens e Adultos e Centros de Educação Complementar. 

 

Art. 14 O servidor com Portaria TIN ou admitido em caráter temporário 

que for dispensado em função da avaliação de que trata a presente portaria, terá sua 

inscrição indeferida no respectivo cargo/área/disciplina requerida no processo seletivo 

subsequente. 

 



Art. 15 A Comissão Geral poderá baixar normas complementares e 

resolverá os casos omissos. 

 

Art. 16 Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando 

as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 021/10. 

 

Florianópolis, 25 de janeiro de 2011. 

 

 
 

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ  
Secretário Municipal de Educação 
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A Secretaria Municipal de Educação, por intermédio da Diretoria 
de Administração Escolar, apresenta na organização desta cartilha, 
orientações em relação a  avaliação de desempenho profissional, na 
tentativa de subsidiar as discussões acerca do processo de avaliação de 
desempenho nas unidades educativas e instituições conveniadas.

A partir de 2005, a Secretaria Municipal de Educação institui o 
Programa de Avaliação de Desempenho Profissional, passando a integrar 
a Comissão Permanente de Estágio Probatório, sob a responsabilidade da 
Secretaria de Administração e Previdência.

Desta maneira, o Programa de Avaliação de Desempenho 
Profissional que abrange os servidores designados, com portaria de 
tempo integral, admitido em caráter temporário e em estágio probatório, 
tendo como objetivo a qualificação do processo de avaliação, organiza, 
por meio de reuniões de trabalho, a formação continuada dos integrantes 
das comissões das unidades educativas e instituições conveniadas, bem 
como, reuniões de esclarecimentos aos servidores avaliados. 

Assim, a partir da compreensão da prática avaliativa, enquanto 
processo contínuo de reflexão e aprimoramento profissional, a comissão 
geral estabelece como objetivo maior identificar e analisar, pelo estudo, 
pelo diálogo e pela participação, a construção de relações éticas e 
profissionais no cotidiano das instituições educativas. Desta maneira, 
reiteramos o compromisso de qualificar a educação pública no município 
de Florianópolis.

A Comissão.

1. APRESENTAÇÃO
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2. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL: 
aproximações conceituais

Entendemos que a avaliação de desempenho profissional é um 
ato político, na medida em que os critérios avaliativos se assentam na 
premissa da qualidade social da educação oferecida e articulada no âmbito 
das instituições educativas que compõem o Sistema Municipal de Ensino 
de Florianópolis. Por isso, os critérios avaliativos estabelecidos a partir 
dos documentos construídos nas contradições e correlações de forças 
dos diferentes sujeitos no cenário educacional municipal, baseiam-se em 
instrumentos normativos e são fios condutores que irão direcionar um 
processo de avaliação baseados em quatro eixos: 

1.Metodológico: relacionado às teorias e procedimentos 
profissionais;

2.Ético: que se traduz no alicersamento em valores instituídos na 
Constituição Federal;

3.Político: relacionado ao exercício profissional no projeto de 
sociedade com a formação de conhecimentos e atitudes;

4.Pedagógico: pela interlocução e consideração das teorias 
e tendências pedagógicas comprometidas com a aprendizagem 
significativa, que se reconheça e afirme as identidades e as diferenças 
como questão inelutável para o desenvolvimento humano e da sociedade, 
como condição sine qua non ao exercício da cidadania e à melhoria dos 
níveis de letramento.

Dessa forma, entendemos que estamos contribuindo para o 
fortalecimento de relações democráticas e participativas, tendo como 
finalidade a melhoria da qualidade na educação pública municipal que 
se traduz na viabilização da formação e do exercício pleno da cidadania. 
Nessa tarefa concordamos com PERRENOUD, (2000:159) de que é 
preciso:
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“1) fazer evoluir o funcionamento dos estabelecimentos em direção 
a uma autoridade negociada, verdadeiros projetos, uma autonomia 
substancial, resultante de uma real responsabilidade;

2) favorecer a cooperação entre os professores em equipes 
pedagógicas ou em redes;

3) agir sobre parâmetros (estatuto de professores, formação, gestão) 
que aumentam o grau de profissionalização do professor e das profissões 
conexas.”

Isso posto, pretendemos, com a Avaliação de Desempenho 
Profissional, constituir um processo permanente de participação coletiva 
de análise e transformação do espaço educativo-pedagógico e dos sujeitos 
nele envolvidos, condizente com as novas demandas sociais e educativas 
de nosso tempo e lugar históricos.     

A Comissão.
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SIGNIFICAÇÃO DA 
PALAVRA

ORIENTAÇÕES EDUCATIVO-
PEDAGÓGICAS

A
SS

ID
U

ID
A

D
E

Caráter ou condição do 
que é assíduo: que se faz 
presente constantemente em 
determinado lugar, que não 
falta às suas obrigações, que 
se aplica com tenacidade 
às suas tarefas, que não 
sofre interrupção, contínuo, 
constante.

Comparecimento com regularidade 
às atividades educativas como aulas 
propriamente ditas, reuniões pedagógicas, 
conselhos de classe, assembléias de pais, 
oficinas, mostras, feiras, seminários, 
encontros de formação e outros.

PO
N

TU
A

LI
D

A
D

E Qualidade ou condição de 
pontual, cumprimento de 
horário, compromisso com o 
horário combinado.

Comparecimento no horário e local 
indicado. Entrega de documentações 
como diários de classe, fichas de 
frequências, relatórios, planos de trabalho, 
projetos, programas e outros nos prazos 
estabelecidos.

D
IS

C
IP

LI
N

A

Obediência às regras, aos 
superiores, ao regulamento. 
Ordem, conduta que assegura 
o bem estar do indivíduo ou 
o bom funcionamento de uma 
organização. Comportamento 
metódico, determinado, 
constância.

Organização da prática educativo-
pedagógica. Compromisso com as 
decisões coletivas.  Colaboração e 
comprometimento com as regras. 
Registro da prática educativa em termos 
de processos desenvolvidos, atitudes 
desencadeadas, encaminhamentos 
desdobrados, monitoramento de resultados.

Considerando o que dispõe a Lei Complementar CMF no 063/03 no 
seu Art. 20 e 21; o Decreto no 4937/07 e a Portaria no 012/11, o Programa 
de Avaliação de Desempenho Profissional da Secretaria Municipal de 
Educação apresenta orientações de caráter educativo-pedagógico sobre 
os critérios de avaliação definidos por legislação específica:

3. ORIENTAÇÕES DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
DE DESEMPENHO PROFISSIONAL
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ID
O

N
EI

D
A

D
E

Qualidade do que ou de 
quem é idôneo: quem 
tem capacidade para 
desempenhar determinada 
atividade ou ocupar certo 
cargo, ou de quem se pode 
supor honestidade.

Postura ética nas relações estabelecidas 
com os profissionais, com as famílias 
e educandos, que pautem uma prática 
pedagógica dialógica, participativa, 
respeitosa e combativa dos preconceitos 
e discriminações de diferentes naturezas. 
(ECA). Atua comprometido com a 
veracidade dos fatos.

R
ES

PO
N

SA
B

IL
ID

A
D

E

Obrigatoriedade de responder 
pelas obrigações próprias 
ou dos outros; caráter ou 
estado do que é responsável: 
que ou aquele que responde 
pelos seus atos ou de outrem, 
que tem condições morais 
e ou materiais de assumir 
compromisso, que ou aquele 
que deve prestar contas 
perante certas autoridades.

Cumprimento das atribuições para o 
cargo de forma a garantir a qualidade e 
a equidade do processo educativo. Isso 
implica a definição de rotinas e critérios 
efetivamente compromissados com a 
aprendizagem.  Implica atualização sobre 
as leis, políticas, normas e teorias mais 
avançadas na área da educação e da 
respectiva área de atuação.

(LDB, art. 13, II - Elaborar e cumprir plano 
de trabalho, de acordo com a proposta 
pedagógica dos estabelecimentos de 
ensino).

EF
ET

IV
ID

A
D

E

Caráter, virtude ou qualidade 
daquele que é efetivo: capaz 
de produzir um efeito real, 
apto a agir ou funcionar 
normalmente, que ou quem 
se encontra em serviço e 
no exercício permanente e 
fixo de uma função, cargo 
ou atividade, que realmente 
exerce, cumpre ou produz.

Organização da prática pedagógica em 
termos de objetividade, ações e estratégias 
que propiciem melhores resultados em 
termos de aprendizagem e de inclusão 
social. Suas ações estão em consonância 
com o projeto político pedagógico da 
instituição e com as políticas públicas em 
curso.

PR
O

D
U

TI
V

ID
A

D
E Característica ou condição 

do que é produtivo; capaz de 
produzir.

Utilização adequada do tempo nas 
atividades com o grupo, sendo participativo 
e argumentador.Planejamentos são eficazes 
e construtivos para com o processo de 
desenvolvimento e aprendizagem.
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EF
IC

IÊ
N

C
IA

Capacidade de ser efetivo; 
efetividade, eficácia, virtude 
ou característica de (alguém 
ou algo); ser competente, 
produtivo, de conseguir o 
melhor rendimento com 
o mínimo de erros e/ou 
dispêndios possíveis.

Reflexão, avaliação e intervenção nas 
dificuldades.  Utilização de critérios e 
estratégias éticos e dialógicos na resolução 
dos conflitos.  A pesquisa faz parte do 
seu processo de trabalho, tanto enquanto 
princípio educativo, como eixo norteador 
da prática pedagógica. Propõe projetos 
de trabalho e intervenção a partir de 
necessidades focais.

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 E
 D

O
M

ÍN
IO

 D
O

S 
PR

O
C

ES
SO

S 
D

E 
TR

A
B

A
LH

O

Iniciativa no desenvolvimento do processo 
de trabalho a partir das Leis Oficiais, 
das Diretrizes das Diretorias de Ensino 
e das Diretrizes político-pedagógicas 
da instituição educativa; compreensão 
da organização estrutural e funcional 
da instituição e o desempenho de suas 
atividades de forma a colaborar com o 
processo de aprendizagem dos educandos, 
promoção da avaliação qualitativa e 
processual do ato educativo; cumprimento 
da carga horária mínima por disciplina ou 
curso no ano letivo.

(LDB, art. 13, V - ministrar os dias 
letivos e horas-aulas estabelecidas, além 
de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional).

D
ED

IC
A

Ç
Ã

O

Qualidade ou condição de 
quem se dedica a alguém ou 
algo; entrega.

Envolvimento e participação no Projeto 
Político-Pedagógico, efetivando os 
objetivos e as metas estabelecidas na 
prática educativa nos grupos em que atua. 
Disposição em inovar a prática educativa. 
Propõe estratégias individuais e coletivas 
para enfrentamento das dificuldades e 
desafios relacionados à aprendizagem e 
ao desenvolvimento integral das crianças, 
adolescentes, jovens e adultos.

(LDB, art. 13, I - Participar da 
elaboração da proposta pedagógica dos 
estabelecimentos de ensino).
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IN
IC

IA
TI

VA
 N

A
 IN

O
VA

Ç
Ã

O
 D

A
 

PR
Á

TI
C

A
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

A

Propõe novas possibilidades de intervenção 
no âmbito dos planejamentos e avaliações 
das atividades, em termos de objetivos, 
conteúdos, conceitos e metodologias 
de trabalho. Propõe alterações no seu 
processo de trabalho, na medida em que 
a aprendizagem e a inclusão estejam 
comprometidas, considerando-se os 
indicadores de rendimento e desempenho 
dos estudantes, e o compromisso com o 
sucesso escolar.

R
EL

A
C

IO
N

A
M

EN
TO

 C
O

M
 A

 
C

O
M

U
N

ID
A

D
E 

ED
U

C
AT

IV
A

Estabelece relações significativas e 
de partilhas com os grupos que atuam 
na comunidade, sejam as famílias, os 
educandos, os profissionais da instituição. 
Atua respeitando as características culturais 
e a história da comunidade, fortalecendo as 
identidades e a participação comunitária, 
bem como a  cidadania.

(LDB, art. 13º VI – colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias, e a comunidade).
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5. ANEXOS

NORMATIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO PROFISSIONAL
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5.1 DECRETO N°4937, DE 19 DE JUNHO DE 2007.

REGULAMENTA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
DE SERVIDOR NOMEADO EM VIRTUDE DE CONCURSO 
PÚBLICO NO DECORRER DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, INSTITUI 
COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando da 
competência e atribuições que lhe são conferidas pelo art. 74, inciso III 
da Lei Orgânica do Município e, tendo em vista o que dispõem os art. 20 
e 21 da Lei Complementar CMF nº 063/2003; DECRETA:

Art. 1º Fica instituída no âmbito da Secretaria Municipal da 
Administração, a Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho 
do Estágio Probatório, a ser designada através de Portaria pelo Secretário 
Municipal da Administração, para avaliação de desempenho dos 
servidores nomeados em virtude de concurso público, conforme disposto 
nos artigos 20 e 21 da Lei Complementar CMF nº 063/03.

Art. 2º A Comissão será composta de 7 (sete) servidores efetivos e estáveis, 
sendo 4 (quatro) do Quadro Civil da Secretaria da Administração e 3 
(três) do Quadro do Magistério dentre aqueles que exerçam suas funções 
no Órgão Central da Secretaria de Educação.

Art. 3º O servidor será avaliado com base nos requisitos dispostos no art. 
21 da Lei Complementar CMF nº 063/03, a saber: idoneidade; disciplina, 
assiduidade e pontualidade; capacidade de iniciativa; produtividade e 
efetividade; e responsabilidade.

Art. 4º A avaliação do servidor em estágio probatório envolve duas etapas:
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I - avaliação parcial, com periodicidade de 6 (seis) meses, onde os 
resultados do processo de acompanhamento, verificação do desempenho 
e de mudança comportamental do servidor, serão registrados, conforme o 
caso,    de acordo com os Anexos I e II – Formulários de Acompanhamento 
Laboral, parte integrante deste Decreto.

II - avaliação final, baseada nos 6 (seis) relatórios das avaliações parciais, 
será realizada ao término do período de estágio probatório, cujos resultados 
serão registrados em instrumento específico, os quais expressam o nível 
de desempenho obtido pelo servidor durante o estágio e sua confirmação 
no cargo dependerá de parecer fundamentado da Comissão de Avaliação.

Art. 5º O Formulário de Acompanhamento Laboral utilizado nas 
avaliações parciais deverá ser preenchido e remetido à Comissão 
Permanente de Avaliação pelas chefias imediatas, a medida em que forem 
sendo realizadas.

Parágrafo único: A falta de atendimento aos prazos estabelecidos para 
a entrega das avaliações implicará em apuração de responsabilidade 
conforme previsto no item VII, art. 145 da Lei Complementar CMF nº 
063/03.

Art. 6º A avaliação parcial de desempenho do servidor, no período de 
estágio probatório, constitui-se de um processo contínuo e sistemático a 
ser efetivado pela chefia imediata através de mecanismos específicos a 
partir da data do início do exercício no cargo.

§ 1º A chefia imediata, poderá designar outros servidores efetivos para 
auxiliá-la a compor a avaliação parcial, dentre aqueles que exerçam as 
suas funções no mesmo local de trabalho onde está lotado o servidor em 
estágio probatório.

§ 2° Caso a chefia imediata esteja em estágio probatório, deverá 
obrigatoriamente compor subcomissão formada por servidores estáveis 
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para avaliar o servidor subordinado à mesma.

§ 3º Haverá suspensão da avaliação do estágio probatório no período em 
que o servidor estiver ocupando cargo de provimento em comissão ou 
função gratificada, desde que as atribuições do cargo em comissão ou da 
função gratificada não guardem similitude com as de cargo efetivo para o 
qual prestou Concurso Público.

Art. 7º O período de estágio probatório será cumprido, obrigatoriamente 
no efetivo exercício das atribuições próprias do cargo para qual o servidor 
foi nomeado, respeitado o disposto no parágrafo terceiro do art.6º.

Art. 8º Ao final dos 3 (três) anos de estágio probatório, o servidor que 
for considerado apto para o exercício do cargo ao qual prestou Concurso 
Público, terá automaticamente sua estabilidade funcional.

Art. 9º O servidor será considerado inapto, quando:

I - obtiver 2 (dois) conceitos NA (Não Atende) nas avaliações parciais;
II - obtiver, no mínimo, 50% de conceitos abaixo de A (Atende) nas 
avaliações parciais;
III - obtiver conceito NA (Não Atende) na avaliação geral.

Art. 10º A Comissão de Avaliação, poderá a qualquer momento entrevistar 
o servidor em estágio probatório, seus colegas de trabalho, sua chefia 
imediata ou os servidores por ela designados para a avaliação parcial, se 
assim achar necessário, para melhor instruir seus relatórios.

Art. 11º Durante o período do estágio probatório, a Comissão poderá 
solicitar à Divisão de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, com base nos 
Boletins de Avaliação Parcial, que o servidor passe por nova avaliação 
médica, se concluir que as licenças para tratamento de saúde estão 
extrapolando a normalidade.

Art. 12º Caberá à Comissão Permanente de Estágio Probatório, elaborar 
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parecer fundamentado ao Secretário Municipal da Administração, 
solicitando abertura de Processo Administrativo Sumário a ser instaurado 
pela Comissão Permanente de Processo Disciplinar e/ou Comissão a ser 
designada pelo Secretário Municipal da Administração, de acordo com o 
que dispõe o art. 20 e ss. da Lei Complementar CMF nº 063/2003, propor 
a demissão do servidor, quando o mesmo não atender as exigências legais 
da Administração ou quando o seu desempenho for considerado ineficaz, 
baseado nas avaliações parciais e auferidas semestralmente para continuar 
no cargo ou a qualquer momento, quando o servidor em estágio probatório 
agir à margem do comportamento legal, cometendo ato de indisciplina 
previsto na Legislação Municipal ou quando a Divisão de Perícia Médica 
e Saúde Ocupacional da Prefeitura Municipal de Florianópolis considerar 
o servidor em estágio probatório inapto definitivamente para o exercício 
do cargo ao qual prestou Concurso Público, ou ainda, quando a Comissão 
for provocada formalmente pelas chefias imediatas, sendo observados 
em todas as situações, a ampla defesa e o contraditório.

Art. 13º A participação do servidor em programas de treinamento e 
capacitação constitui parte integrante do período de estágio probatório.

Art. 14° É vedado, neste período todo e qualquer afastamento do servidor 
em estágio probatório, exceto nos casos de:
I - ausências justificadas até 03(três) dias pela chefia através de atestado 
médico;
II - gozo de férias remuneradas;
III - licença gestante, lactante e adotante;
IV - licença paternidade;
V - licença para tratamento de saúde;
VI - afastamento preventivo, se inocentado no final;
VII - prisão por ordem judicial, quando vier a ser considerado inocente;
VIII - participação em eventos culturais, técnicos ou científicos, quando 
autorizado;
IX - licença por motivo de doença de pessoa da família;

 20



X - concorrer para mandato eletivo federal, estadual ou municipal;
XI - exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal;
XII - afastamento para serviço militar obrigatório;
XIII - afastamento para o exercício de cargo em comissão ou função 
gratificada;
XIV - afastamento para acompanhamento de cônjuge por motivo de 
serviço.

Parágrafo único. Nos casos dos afastamentos previstos nos incisos III, 
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV, superiores a 30 (trinta) dias 
consecutivos ou 60 (sessenta) dias intercalados, no período de cada 
avaliação parcial, o estágio probatório será interrompido, devendo ser 
retomado após o término dos afastamentos, até completar os 3 (três) anos 
de estágio probatório.

Art. 15° A Comissão de Avaliação poderá sugerir, novos Boletins de 
Acompanhamento, inclusive com novos critérios de pontuação, Instruções 
Normativas e todos os outros documentos necessários que visem auferir 
tecnicamente o desempenho do servidor, os quais serão submetidos à 
aprovação do Secretário da Administração.

Art. 16° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário e, em especial o Decreto nº 3612, de 16 de 
agosto de 2005.

Florianópolis, aos 19 de junho de 2007.

DÁRIO ELIAS BERGER
PREFEITO MUNICIPAL
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5.2 PORTARIA nº 012/11, DE 25 de janeiro de 2011.

NORMATIZA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL 
DOS SERVIDORES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, 
normatiza a avaliação de desempenho profissional dos servidores 
designados, com Portaria TIN e admitidos em caráter temporário, com 
base na Lei Complementar nº 063/03, Lei 2.517/86, Decreto nº 3.621/05, 
Lei nº 7.762/08 e Decreto nº 6.359/08.

Art. 1º Serão avaliados os servidores que estiverem atuando na unidade 
educativa por período igual ou superior a trinta dias

§ 1º – Ao servidor designado, com Portaria TIN e admitido em caráter 
temporário será garantida, no mínimo, uma avaliação realizada por ano 
letivo

§ 2º – A Chefia imediata e equipe pedagógica poderão, sempre que 
necessário, realizar avaliação além do mínimo necessário

Art. 2º O Processo de Avaliação dos servidores deverá ser entendido 
como um processo contínuo, realizado de acordo com o Projeto Político 
Pedagógico da Unidade Educativa, que será coordenado por Comissão 
Geral indicada pelo Secretário Municipal de Educação e Comissões 
eleitas democraticamente nas Unidades Educativas.

Parágrafo único: A Comissão Geral de Avaliação de Desempenho 
Profissional, indicada pelo Secretário Municipal de Educação, deverá 
definir as diretrizes e critérios de avaliação, de acordo com a legislação 
vigente

Art. 3º A Comissão Geral será composta por quatro servidores efetivos 
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lotados na Secretaria Municipal de Educação, dentre aqueles que exerçam 
suas funções no Órgão Central, e com a seguinte representatividade:

I – representante da Diretoria de Administração Escolar;
II – representante da Diretoria de Ensino Fundamental;
III – representante da Diretoria de Educação Infantil;
IV – representante da Diretoria de Educação Continuada;

Art. 4º A Comissão da Unidade Educativa deverá ser constituída por três 
servidores efetivos e estáveis e com a seguinte representatividade:

I – diretor da unidade educativa, que deverá ser o presidente da comissão;
II – representante da equipe pedagógica ou, na falta de servidor efetivo 
com formação em nível superior;
III – representante dos servidores efetivos na unidade educativa, com 
formação em nível superior.

§ 1º Caso a unidade educativa não dispuser de número suficiente de 
pessoal para compor a Comissão da Unidade Educativa, o presidente 
poderá solicitar a indicação de um representante da respectiva Diretoria 
de Ensino/Educação do Órgão Central.

§ 2º Nos Centros de Educação Complementar, Instituições Conveniadas 
e Núcleos de Educação de Jovens e Adultos, a avaliação poderá ser 
realizada pelo Presidente e/ou Coordenador, em conjunto com o avaliado.

§ 3º A ata da reunião, contendo a nominata dos servidores indicados 
para compor a Comissão da Unidade Educativa, e a assinatura dos 
participantes da eleição, deverá ser encaminhada à Comissão Geral, até o 
dia 25 de fevereiro de 2011.

Art. 5º Compete à Comissão Geral:

I – homologar o processo de avaliação;
II – orientar os integrantes das Comissões das Unidades Educativas e 
os Assessores Técnicos das respectivas Diretorias de Ensino/Educação 
sobre o processo de avaliação;
III – receber das unidades educativas os relatórios de avaliação, dando os 
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encaminhamentos necessários;
IV – mediar o processo de avaliação, quando solicitado formalmente pela 
Comissão da Unidade Educativa ou avaliado;
V – formalizar o processo de dispensa, de acordo com o artigo 12, alínea 
VII, do Decreto 3.621, de 22 de Agosto de 2005, e o artigo 12, alínea VI, 
do Decreto nº 6.359, de 05 de dezembro de 2008.
VI – formalizar o cessar efeitos da Portaria TIN, de acordo com o item 
6.3.1 do Edital nº 015/10.

Art. 6º Compete às Comissões das Unidades Educativas:

I – participar das reuniões de trabalho e formações específicas promovidas 
pela Comissão Geral;
II – efetuar a avaliação do servidor, em conjunto com o avaliado;
III – apresentar à Comissão Geral relatórios de avaliação, sempre que a 
mesma for realizada;
IV – assegurar o sigilo e a ética no decorrer de todo o processo de 
avaliação;
V – divulgar amplamente esta portaria no local de trabalho, bem como, a 
nominata da Comissão Avaliadora;
VI – solicitar a presença, quando necessária, de um representante da 
respectiva Diretoria de Ensino/Educação para participar do processo de 
avaliação;
VII – convidar para participar do processo de avaliação outros membros 
da comunidade educativa envolvidos diretamente com o trabalho do 
avaliado.

Art. 7º As avaliações deverão ser descritivas e contemplar os seguintes 
itens:

a.  comentário do avaliado;
b. assiduidade e pontualidade;
c.  disciplina, idoneidade e responsabilidade;
d.  efetividade e produtividade;
 e. eficiência, organização e domínio dos processos de trabalho;
f. dedicação e iniciativa na inovação da prática  pedagógica;
g.  relacionamento com a comunidade educativa.
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Parágrafo Único: Os relatórios de acompanhamento da atuação 
profissional do servidor avaliado, realizados pela equipe pedagógica e/
ou direção da unidade educativa, poderão ser anexados ao relatório de 
avaliação de desempenho profissional, encaminhado à Comissão Geral 
de Avaliação.

Art. 8º Os relatórios de avaliação deverão ser encaminhados, sem rasuras 
ou emendas, à Comissão Geral:

§ 1º Quando constatado que o servidor avaliado “Atende Parcialmente” 
ou “Não Atende” aos requisitos para o exercício da função;

§ 2º Imediatamente ao término do contrato do servidor admitido em 
caráter temporário, quando o mesmo for com data anterior ao dia 30 de 
novembro;

§ 3º Até o dia 30 de outubro, para os servidores designados e com Portaria 
TIN;

§ 4º Até o dia 30 de novembro, para os servidores admitidos em caráter 
temporário com contratos até o mês de dezembro.

Art. 9º A Comissão Geral deverá, a partir do recebimento do relatório de 
avaliação do servidor que NÃO ATENDE aos requisitos para o exercício 
da função, solicitar a defesa do avaliado e apresentar, no prazo máximo 
de 10(dez) dias consecutivos, o parecer final.

§ 1º A defesa do avaliado deverá ser encaminhada à Comissão Geral por 
escrito, no prazo de até 5(cinco) dias consecutivos, a contar da data de 
solicitação.

§ 2º O Avaliado e os integrantes da Comissão da Unidade Educativa 
poderão ser ouvidos pela Comissão Geral.

§ 3º A Comissão Geral deverá encaminhar ao Avaliado e à Comissão 
da Unidade Educativa, cópia do parecer final referente ao respectivo 
processo de avaliação.
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Art. 10º A Comissão Geral deverá solicitar a respectiva Diretoria de 
Ensino/Educação do Órgão Central, o acompanhamento do servidor cuja 
avaliação de desempenho “Atender Parcialmente” aos requisitos para o 
exercício da função.

Art. 11º A Comissão Geral poderá destituir a Comissão da Unidade 
Educativa que estiver ferindo a ética profissional ou conduzindo os 
trabalhos com o intuito de favorecer ou prejudicar qualquer servidor em 
processo de avaliação, nomeando outra comissão para continuidade do 
mesmo.

Parágrafo Único – As denúncias de irregularidades no processo de 
avaliação deverão ser feitas por escrito e encaminhadas à Comissão 
Geral.

Art. 12º Serão enquadrados nos artigos 143 ao 145 e do 148 ao 165 da Lei 
Complementar CMF nº O63/03, os integrantes da Comissão da Unidade 
Educativa que não cumprirem os prazos e as condições estabelecidas 
nesta portaria ou baixadas pela Comissão Geral.

Parágrafo Único – A entidade conveniada que não cumprir os prazos e as 
condições estabelecidas nesta portaria ou baixadas pela Comissão Geral 
está sujeita a não renovação do convênio para o ano seguinte.

Art. 13º Nenhum servidor designado, com Portaria TIN ou admitido em 
caráter temporário poderá participar da Comissão da Unidade Educativa, 
exceto os que ocupam cargo de Chefia e atuam como Coordenadores 
dos Núcleos de Educação de Jovens e Adultos e Centros de Educação 
Complementar.

Art. 14º O servidor com Portaria TIN ou admitido em caráter temporário 
que for dispensado em função da avaliação de que trata a presente 
portaria, terá sua inscrição indeferida no respectivo cargo/área/disciplina 
requerida no processo seletivo subseqüente.

Art. 15º A Comissão Geral poderá baixar normas complementares e 
resolverá os casos omissos.
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Art. 16º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo 
seus efeitos a partir de 08 de fevereiro de 2010, revogando as disposições 
em contrário, em especial a Portaria n° 020/09.

Florianópolis, 25 de janeiro de 2011.

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ
Secretário Municipal de Educação
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Relatório: Servidores em Situação de Readaptação na Rede Municipal de Ensino - base 11/2011.

Este relatório tem o objetivo de levantar o perfil dos funcionários em situação de readaptação bem

como avaliar a divulgação e aceitação do projeto e da inserção da Psicologia no processo da saúde dos

profissionais da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. A coleta dos dados aconteceu em novembro de

2011,  durante  a  palestra  de  explanação  do  projeto  “Ação  na  Adaptação”,  cujo  público  presente  a

consequentemente, o universo desta pesquisa foi de 290 servidores.

Universo pesquisado: 285 servidores em situação de readaptação

 O Questionário:

Este se encontra dividido em dois momentos:

 1. Caracterização: compreende as perguntas do tipo 1 e 2, as quais, o enfoque é levantar um

panorama geral da situação dos funcionários em situação de readaptação.

 2. Levantamento sobre o Projeto: são as perguntas do tipo 3 que procuram compreender qual

o conhecimento, participação e aceitação tanto do projeto quanto da psicologia.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR

Rua Ferreira Lima - 82 – Centro – Florianópolis – SC
CEP: 88015-420 – Fone 21065905/21065928



 Parte 1: Caracterização - perguntas dos tipos

 1 Caracterização Profissional

 2 Do Processo Pessoal

1.1) Você é efetivo na Rede Municipal de Ensino LOTADO na função:

1.2) Você é efetivo da rede no tempo de:

1.3) Atualmente você atua:

2.1) Idade



2.2) Há quanto tempo está em Readaptação?

2.3) A causa da sua readaptação está relacionada a:

2.4) Você acredita que seu estado de saúde pode estar relacionado às suas emoções?



2.5) Você já participou de algum tipo de tratamento em grupo?

2.6) Você já participou de algum tipo de trabalho dirigido por psicólogos?

2.7) Você considera importante acompanhamento terapêutico na construção da saúde?



2.8) Você  considera  que  a  saúde  integral  está  relacionada  tanto  aos  aspectos  físicos  quanto  aos

aspectos psicológicos?

 Parte 2: Levantamento sobre o Projeto – perguntas tipo 3



3.1) Você conhece o “Projeto Ação na Adaptação”?

3.2) Você participou do encontro de apresentação do “Projeto Ação na Adaptação”?

3.3) Você participa do “Projeto Ação na Adaptação”?

3.4)  Você conhece alguém que participou do projeto?



3.5) Você considera a possibilidade de participar do projeto m 2012?

3.6) No seu local de trabalho há o conhecimento ou foi feita a divulgação do projeto?

3.7) No seu local de trabalho, há o incentivo à participação do projeto?



4) Anexo: questionário “Perfil da Readaptação na Rede Municipal de Ensino 2011”



“Perfil da Readaptação na Rede Municipal de Ensino 2011”

1) Da Caracterização Profissional

1.1) Você é efetivo na Rede Municipal de Ensino LOTADO na função:

(   ) professor de Anos Iniciais
(   ) professor de Disciplina Específica
(   ) professor de Educação Física
(   ) professor de Educação Infantil
(   ) Especialista
(   ) Auxiliar de Ensino
(   ) Auxiliar de Sala
(   ) Cozinheira Escolar
(   ) Auxiliar de Serviços Gerais
(   ) Vigia
(   ) Bibliotecário

1.2) Você é efetivo na Rede Municipal de Ensino no tempo de:

(   ) 1 a 5 anos      (   ) 6 a 10 anos      (   ) 11 a 15 anos       (   ) 16 a 20 anos

(   ) 21 a 25 anos           (   ) 26 a 30 anos        (   ) mais de 30 anos

1.3) ATUALMENTE, você atua:

(   ) na Unidades de Ensino
(   ) no órgão Central da Secretaria Municipal de Educação

2) Do Processo Pessoal

2.1)  Você encontra-se na faixa etária (idade) de:

(   ) 20 à 30 ano          (   ) 31 à 40 anos          (   ) 41 à 50 ano        (   ) 51 à 60 anos    (   ) mais de 60 anos

2.2)    Há quanto tempo você se encontra em Readaptação?

(   ) menos de um ano    (   ) de 1 a 4 anos      (   ) de 5 a 9 anos    (   ) de 10 a mais anos

2.3)  A causa da sua readaptação está relacionada a:

(   ) fatores físicos: ortopedia, cardiologia, fonoaudiológica, etc
(   ) fatores psíquicos: depressão, síndromes, fobias, etc
(   ) os dois fatores

2.4)    Você acredita que seu estado de saúde pode estar relacionado às suas emoções?

(   ) sim                                        (   ) em parte                                                  (   ) não

2.5)    Você já participou de algum tipo de trabalho em grupo?

(   ) sim                                         (   ) pouco                                                       (   ) não

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃOESCOLAR

PROGRAMA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DO SERVIDOR
PROSABES



(   ) Qual: ________________________________________________
2.6)   Você já participou de algum tipo de trabalho dirigido por psicólogos?

(   ) sim                                           (   ) pouco                                                    (   ) não
(   ) Qual: __________________________________________

2.7)   Você considera importante acompanhamento psicoterapêutico na construção da saúde?

(   ) sim                                               (   ) não                                                    (   ) talvez

2.8)   Você considera que a saúde integral  está relacionada tanto aos aspectos físicos  quanto aos
aspectos psicológicos?

(   ) sim                                              (   ) não                                                     (   ) em parte

3) Do Projeto “Ação na Adaptação”

3.1)  Você conhece o “Projeto Ação na Adaptação”?
(   ) sim                                       (   ) um pouco                                    (    ) não

3.2)   Você participou do encontro de apresentação do “Projeto Ação na Adaptação”?
(   ) sim                                       (   ) não

3.3) Você participa do Projeto “Ação na Adaptação”?
(   ) sim                                        (   ) não

3.3)   Você conhece alguém que participou ou participa do “Projeto Ação na Adaptação”?
(   ) sim                                       (   ) não

3.4)   Você considera a possibilidade de participar do “Projeto Ação na Adaptação em 2012”?
(    ) sim                                      (   ) não                                               (   ) talvez

3.5)   No seu local de trabalho há o conhecimento ou foi feita a divulgação do “Projeto Ação na
Adaptação”?

(   ) sim                                         (   ) não

3.6)   No seu local de trabalho há o incentivo à participar do “Projeto Ação na Adaptação”?
(   ) sim. Eu participo                                                            (   ) sim. Mas eu não quis participar
(   ) não.                                                                                 (   ) não. Eu nem conhecia o projeto

4. Expressão Livre

Este espaço está reservado para que você registre, livremente, opiniões, informações e sugestões
relacionadas à iniciativa do DESABES com relação ao “Projeto Ação na Adaptação”.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



ESCOLA PROMOTORA DE SAÚDE: DIÁLOGO DE SABERES
Relato da parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde para o Programa de

Saúde e Bem Estar do Servidor da Secretaria Municipal de Educação
Em 2010, quando o “Programa de Saúde e Bem Estar do Servidor”  da Secretaria
Municipal  de  Educação  buscou  apoio  técnico  de  um  profissional  da  Secretaria
Municipal  de  Saúde  para  a  promoção  da  saúde  dos  seus  docentes,  usamos  a
oportunidade para pensarmos no conceito das Escolas Promotoras de Saúde (EPS),
ou seja, escolas como ambientes saudáveis, para todos. Apesar de poucas vezes na
implantação  das  escolas  promotoras  de  saúde  (EPS)  o  foco  ser  na  saúde  dos
educadores, seja individual ou coletivamente, apostamos neste conceito para nortear
as ações do DESABES.
Sabemos  que  hoje,  grande  parte  da  carga  de  doenças  é  causada  por  doenças
crônicas  conseqüentes  de  comportamentos,  como  fumar,  comer  e  beber  álcool
inadequadamente, ser sedentário ou se expor ao sol sem proteção, e o desafio das
EPS é encontrar formas de estimular a reflexão sobre qualidade de vida e sua relação
com estes comportamentos, com o objetivo de reduzir a carga destas enfermidades na
sociedade. Assim, partindo da premissa de que crianças imitam os comportamentos
dos adultos que os rodeiam, acreditamos que uma escola que quer promover saúde
deve,  primeiramente,  se  preocupar  com o  bem-estar  e  preservação  da  saúde  do
docente.
A equipe do DESABES prontamente assumiu a tarefa de iniciarmos a discussão do
conceito  da EPS,  com afetividade,  amorosidade e  capacidade criadora,  elementos
indissociáveis para atingirmos o objetivo de vivenciar experiências para a promoção da
saúde.
Foram esboçados  dois  projetos: “Campanha  de  Proteção  Solar:  Sol  e  Saúde”,  e
“Escolas  100% livres  de  Fumaça”. Com estes  temas  foram criados  momentos  de
debates a partir de uma apresentação aos Diretores e/ou Profissionais de Educação
Física e das Creches, que por sua vez, levaram os assuntos às escolas. Para ajudar
na divulgação e envolvimento de todos nos temas, a equipe do DESABES costurou
mascotes,  perguntou  e  ouviu  respostas  com  instrumentos  de  pesquisas,  e
principalmente, basearam as ações no que escutaram, pois para se promover saúde
não é suficiente informar,  mas facilitar  opções pelo mais saudável e construir uma
nova norma social.

O  tema  das  “Escolas  100%  livre  de  fumaça”  sinalizou  cada  uma  das  escolas
municipais com uma placa que avisa: “Área 100% livre de fumaça. Proibido fumar a
partir  deste  ponto”, indicando  um  ambiente  onde  se  respeita  o  ar  que  todos
compartilham uma medida comprovadamente eficaz em ambientes de trabalho para a
redução do percentual de fumantes, no caso, os educadores. Além disso, o programa
do DESABES ofereceu material informativo com a cartilha “você está querendo parar
de fumar?” e divulgou os Centros de Saúde que ofertam tratamento aos fumantes que
precisam de ajuda, ajudando a cuidar com um carinho especial deste trabalhador que
educa nossas crianças. A criatividade ficou por conta da distribuição de um bombom
com o recado: “Deixar de fumar não precisa ser só um sonho”. E conseguir parar de
fumar  pode se tornar  realidade para 90% dos fumantes que consegue parar  sem
ajuda, apenas com estímulos positivos, mensagens diretas em materiais informativos.

O tema do tabagismo foi matéria do Informativo da Educação, em várias ocasiões.
Além disso, campanha também atingiu a mídia local e estadual no dia 31 de maio de
2011, quando o tema foi a proibição dos aditivos dos cigarros pela Agência Nacional
de Vigilância sanitária (ANVISA),  uma estratégia para atrair  os jovens ao consumo



pela associação ao gosto de balas e gomas de mascar. Um boneco propagandista dos
“veneninhos” do cigarro atraiu a atenção ao tema e disseminou a informação pela
mídia de Santa Catarina, tendo o programa do DESABES como cenário. Podemos
dizer que sentimos o fato como a campanha certa, na hora certa, no lugar certo...

Além  de  atingir  com  informações  os  aproximadamente  600  fumantes-educadores
(14% da população de Florianópolis, VIGITEL 2011), estas medidas refletiram no perfil
da população que procurou ajuda para deixar de fumar  nos quase 40 Centros de
Saúde da cidade que oferecem tratamento aos fumantes. Os profissionais da saúde
responsáveis por esta tarefa relatam um aumento de avós e avôs que procuraram
tratamento por “pressão” dos netos que foram expostos ao tema do tabagismo, um
exemplo da capacidade de influência que as escolas têm na comunidade. E como é na
escola que aprendemos a configurar as ‘peças’ do conhecimento e do comportamento
e onde adquirimos, ou não, o ‘equipamento’ para compreender e contribuir para estilos
de vida mais saudáveis, tanto no plano pessoal como ambiental, vimos como a escola
promotora  de  saúde  tem  papel  fundamental  em  perpetuar  comportamentos  mais
saudáveis, no caso, 100% sem fumaça de tabaco.

A decisão de abordar este tema foi coerente com todo o conhecimento acumulado nos
últimos 50 anos sobre saúde e cigarro. Apenas sentimos falta do apoio da Câmara dos
Vereadores  para  tramitar  o  projeto  de proibição  de  comercialização  de maços  de
cigarros nas  bancas de jornal,  uma sabida estratégia da indústria  do tabaco para
disponibilizar  seu  produto  aos  olhos  dos  jovens  que  freqüentam as  escolas  e  os
jornaleiros localizados no seu entorno. Esta medida, além de reduzir a iniciação das
crianças  e  adolescentes  –  o  “mercado  de  amanhã”,  na  linguagem  dos  seus
documentos internos da indústria do tabaco, ajudaria na abstinência dos adultos, os
educadores  e  demais  servidores  das  escolas  que  deixaram  de  fumar,  e  seria
altamente  recomendada  para  apoiar  o  tema  das  EPS.   A  saúde  é  uma  co-
responsabilização  social,  onde  cada  um,  e  cada  instituição  têm  um  papel  a
desempenhar, mas a Câmara dos Vereadores de Florianópolis se omitiu de seu papel
de proteger a população das estratégias da indústria do tabaco.

Com a intenção de cuidar prioritariamente deste agente formador e ator social  tão
importante, do qual se exigem desenvolvimento pessoal e profissional constante, o
educador das escolas municipais de Florianópolis, o DESABES não só atingiu o alvo,
mas participou de uma das mais importantes medidas de saúde pública da primeira
década do século XXI, a criação de ambientes 100% livres de fumaça de cigarros.

A outro programa do DESABES, o “Sol e Saúde”, levou informações aos educadores
físicos,  profissionais  que  se  expõem  ao  sol  durante  sua  jornada  de  trabalho,  e
portanto, mais suscetíveis aos efeitos deletérios da radiação solar na pele.Além, das
informações descritas num folder “Trabalho ao sol – Você sabe como se proteger?”, o
DESABES providenciou equipamentos de proteção individual e a distribuição contínua
de filtro  solar  para estimular  a mudança de comportamento em relação ao sol.  O
programa ainda ficou devendo a estruturação de sombras para proteger a pele dos
seus trabalhadores,  pois  implicaria em construções,  que demandam recursos,  que
precisam ser planejados intersetorialmente para os próximos anos, complementando o
programa do DESABES de proteção solar. Esta ação e altamente recomendável, pois



em  Florianópolis,  o  câncer  da  pele,  inclusive  o  melanoma,  apresenta  taxas  mais
elevadas em relação a outras cidades brasileiras.

Para  nós,  profissionais  da  saúde,  o  setor  da  educação,  com  sua  capilaridade  e
abrangência,  é  um  aliado  importante  para  ações  de  promoção  da  saúde,  e  a
experiência do PROSABES certamente trará frutos para a saúde de toda a população
da cidade.

        “Um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se
sonha junto é realidade”. (Raul Seixas)

Senen Hauff, médica oncologista da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis –
Gerência de Tecnologia da Informação e Modernização.

Telefones: 3239-1524

Contatos: senen.hauff@gmail.com
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CAMPANHA DE SAÚDE VOCAL

RELATÓRIO DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS

Fga. Cláudia Cossentino Bruck Marçal

De acordo com a literatura internacional e nacional,  a docência é uma das

profissões com maior incidência de alterações vocais. Essas alterações afetam a

vida  pessoal,  social  e,  sobretudo,  a  vida  profissional,  causando  ansiedade  e

angústia,  e  muitas  vezes,  levando  a  afastamentos  de  sua  atividade  e

readaptações funcionais.

A maioria dos professores não tem consciência da influência da voz no

desempenho de sua função, não atentando para o fato de ser a mesma o principal

meio  de  comunicação  e  ferramenta  eficaz  para  mediar  o  processo  de

aprendizagem.

No ano de 2012, dando continuidade as ações de promoção e prevenção

em saúde vocal, oferecidas pelo  Programa de Saúde e Bem Estar do Servidor

(Prosabes), foram realizados atendimentos fonoaudiológicos individualizados e

acompanhamento aos usuários do amplificador vocal aos professores da Rede

Municipal de Ensino.

A terapia vocal é quase sempre a modalidade de tratamento escolhida

para  orientação  e  tratamento  de  alterações  vocais  que  se  originam  de

comportamentos  que  foram  identificados  como  mau  uso  ou  abuso  do

mecanismo laríngeo.

Foram  atendidas  22  servidores.  Destes,  cinco  professores  são

readaptados e estão sendo acompanhados semanalmente ou a cada 15 dias,

sendo que  um já  voltou  para  suas  atividades  em classe  com o  auxílio  de

amplificador de voz.  Os demais servidores atendidos receberam orientações

acerca dos cuidados com a voz.....

1. Disfonia : qualquer alteração que impeça a produção natural da voz. Behlau,
Dragone, nagano; 2004 Página 1
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O  principal  objetivo  dos  atendimentos  foi  restabelecer  a  melhor  voz

possível e orientar para a  manutenção de uma voz saudável, devido a seu

uso geralmente intenso em jornadas excessivas de trabalho, demonstrando os

reflexos  que  esta  prática  exerce  em  sua  vida  profissional  e  pessoal

e,conseqüentemente,  como  a  Fonoaudiologia  poderá  beneficiá-los  na

prevenção e propiciar ao professor uma segurança e melhora que o permita

caminhar sozinho em sua dura jornada de trabalho com a voz.

Observamos que todos os professores que procuraram pelo atendimento

fonoaudiológico  tinham  interesse  em  orientações  sobre  cuidados  vocais;  e

apresentavam  alteração  vocal,  cuja  origem   era  funcional,  devido  ao   uso

inadequado da voz, respiração incorreta, má técnica vocal, choque térmico e,

hábitos  vocais  inadequados.  Tais  distúrbios  caracterizam  as  chamadas

disfonias1. Percebermos também, que esses professores se lançam ao trabalho

intenso  e desgastante que  é  o  magistério  sem o  mínimo conhecimento da

técnica vocal  e  dos  riscos  orgânicos  provenientes  do  uso  indevido  da voz,

vindo a apresentar problemas futuros decorrentes desta desinformação.

Para  muitos  autores,  o  melhor  meio  de  auxiliar  os  professores  nos

cuidados  com  a  saúde  do  aparelho  fonador  é  através  da  “informação

preventiva”.

A  prevenção  é  o  principal  meio  para  se  evitar  problemas  vocais,

embora, baseado nestes atendimentos  em particular, são raros os professores

que procuram a terapia fonoaudiológica antes de se estabelecer um problema.

Neste sentido, se faz necessário reforçar:

-  a  importância  dos  atendimentos  individualizados  fornecendo suporte

adequado e correto que permita manter uma boa qualidade de voz e evitar

recidivas,



13:51:10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

PROGRAMA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DO SERVIDORES

PROGRAMA DE SAÚDE VOCAL

-  a  realização  de  oficinas  promotoras  de  saúde  focadas  na  educação  e

conscientização  sobre  a  necessidade  dos  constantes  cuidados  com a  voz,

construídos de maneira  vivenciada ao que realmente acontece no dia-a-dia

desses profissionais, ouvindo suas queixas e dificuldades.

- a orientação de forma incisiva e constante para criação do hábito de  hidratar-

se, com  o  uso  de  squeezes  distribuídas  aos  servidores,  como  também  a

permanência  dos  materiais informativos  sobre  saúde  vocal referentes  aos

cuidados com a voz.

- a adequação do uso do amplificador vocal como uma ferramenta de auxílio ao

professor em sala de aula, com o acompanhamento e orientação do uso do

mesmo “in loco”

- a participação do profissional fonoaudiólogo nas formações continuadas para

enfatizar  a importância dos cuidados com a voz, dando maior visibilidade as

ações desta campanha.

- testar  outro modelo de amplificador vocal para uso individual objetivando a

funcionabilidade  e  assim maior adesão pelo uso deste equipamento.



Relatório DESABES 2012  -   Lorena Machado
Temática: Saúde e Bem Estar nas Relações de Trabalho

O  ano  se  encerra...o período  de  gestão  se  conclui...ciclos  se

fecham...e depoimentos/relatórios sobre os períodos e experiências vividos se

fazem necessários.

Estou em parceria com a PMF- Secretaria Municipal de Educação - através da

Coordenadoria  de  Desenvolvimento  de  Pessoal  (Codepe),  do  Programa  de

Saúde e Bem Estar do Servidor  (Prosabes)  e depois do Departamento de

Saúde e Bem Estar do Servidor (Desabes), se me recordo bem desde 2007.

Acompanhei  a  transição  e  criação  de  estruturas  administrativas

diferentes para lidar com as necessidades das diretoras, das supervisoras, dos

secretários escolares, dos professores e dos auxiliares de serviços gerais.

É um prazer estar em parceria! Quantas atividades desenvolvemos

juntos visando o bem estar de cada um destes segmentos citados acima , e

outros que posso ter esquecido, pra que o aluno das creches e escolas e seus

pais fossem atendidos nas suas reais necessidades.

Especialmente nos contatos com Sônia Fernandes, Cristina Maria e

Marisa Meksenas pude ver a intenção de oferecer as melhores condições e o

melhor  trabalho  junto  às  pessoas  pra  se  conseguir  o  melhor  resultado

educacional.

Entendo que seus pressupostos teóricos são de uma educação de

vanguarda,  onde  o  ser  humano  e  sua  dinâmica  de  crescimento,

desenvolvimento e aprendizado contínuos estão no centro de todas as ações

pensadas  e  executadas a  cada  ano.  Tive  a  oportunidade e o  privilégio  de

contribuir com meu trabalho pra atingir os objetivos propostos nos diferentes

grupos a cada semestre. O tema que me foi pedido pra desenvolver é de base:

relações  interpessoais;  é  ele  que  permite  que  conhecendo-se  e

responsabilizando-se  mais  por  todos  os  processos  e  eventos  as  pessoas

trabalhem em equipe unidas pelos objetivos em comum. Reduzindo-se conflitos

e potencializando o respeito mútuo,  a união,  e  o exercício de conviver  nas

diferenças  entendendo  que  elas  é  que  propiciam  as  mudanças  mais



significativas e com respostas atuais e apropriadas aos desafios deste tempo

histórico.

Na prática o aprendizado e exercício teóricos e as ações técnicas

estarão  sendo  sempre  assentados  em  personalidades  bem  resolvidas

emocionalmente,  éticas,  criativas,  impulsionadoras  e  fraternas...ou  não.  E

cabe-nos contribuir pra formação de cada SER, pra que a primeira situação

vigore no cotidiano.

Entendo  que  a  criação  do  DESABES  responde  a  necessidades

muito  atuais  do  SER  que  atua  na  educação  no  município;  que  no

Departamento da Saúde do Servidor as ações são claras no sentido de que as

pessoas envolvidas  no  processo  educativo  estejam saudáveis  e  motivadas;

que o enfoque atual dado pela equipe que trabalha no Departamento, com este

norte, sob a afetiva e efetiva liderança desta é apropriado; e que o trabalho tem

contribuído, e muito, pro salto de qualidade que se quer atingir.

Cumprimento a todos e agradeço. Vocês contam com meu carinho e

admiração. Bom trabalho !!!

Mantenho-me  à  disposição  pra  novos  cursos  e  experiências  de

ensino-aprendizagem.

Abraço-os no desejo de que se sintam felizes com os resultados de

mais  este  ciclo  e  confiantes  em  mais  evolução  e  progresso,  com  muita

gratificação pessoal e profissional.

Lorena Machado

Florianópolis, dezembro de 2012
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