
 

PPIILLAATTEESS  DDEE  SSOOLLOO  
Oficinas Terapêuticas do Programa de Saúde e Bem Estar dos Servidores 

 

Objetivos 

-Promover a melhoria da postura, consciência corporal, coordenação motora, respiração, 

concentração e flexibilidade; 

-Prevenir a ocorrência de sintomas relacionados à rotina do trabalho dos profissionais que 

atuam nos grupos I, II e III da Educação Infantil. 

 

Ministrante 

Professora Antonieta Eloisa Kehrig Acosta 

 

Requisitos para inscrição 

Estar no efetivo exercício da função em sala de aula nos cargos de Professor de Educação 

Infantil, Professor Auxiliar de Educação Infantil e Auxiliar de Sala, com atuação nos Grupos I, 

II e III das Unidades Educativas da Educação Infantil e NEI’s Vinculados da Rede Municipal 

de Ensino de Florianópolis. 

 

Inscrições e Vagas 
S e r ã o  ofertadas 5 (cinco) vagas provenientes de desistências, 2 (duas para o Grupo I) e 3 

(três para o Grupo II), preenchidas por ordem de inscrição, diretamente no site 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/ banner Formação Permanente – link Inscrição, 

a partir das 9 horas do dia 01 de setembro, com formação de lista de espera para eventuais 

ausências/desistências. 

 

Horário e Local 
As oficinas serão ofertadas no contra turno da jornada de trabalho do (a) servidor (a), sem 

prejuízo ao expediente nas Unidades Educativas. As atividades serão ministradas às 

segundas– feiras, na Sala de Oficinas do Centro de Educação Continuada – Rua Ferreira 

Lima nº 82 – Centro – Florianópolis, sendo: 

 Grupo I- das 17h45min às 19h15min 

 Grupo II – Das 19h15min às 20h45min  

 

Início das Oficinas   

Os classificados serão comunicados via telefone e informados do dia em que poderão 

começar a frequentar a oficina, conforme horário do grupo escolhido. É indispensável à 

apresentação de atestado médico de aptidão física para a realização da Oficina de Pilates de 

Solo. 

 

Coordenação e Informações 

Departamento de Gestão Ocupacional e Avaliação de Desempenho 

Rua Ferreira Lima nº 82 – Centro – Florianópolis 

Telefones (48) 32120905 e 32120928 

e-mail: degoasme@gmail.com 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
mailto:degoasme@gmail.com

