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PROJETO GINÁSTICA LABORAL 

         Projeto 

                                      Ginástica  

                                                                         Laboral 

  
1 – Título do projeto:  
 
Projeto Ginástica Laboral – ¨Compromisso com a Qualidade de Vida do Servidor¨ 
 
2 – Coordenador:  
Professor Fernando Pereira Pinto 
 
3 – Atividade Proposta:  
Atividades de qualidade de vida – ginástica laboral e atenção a: nutrição, ergonomia e bem estar. 
 
4 – Justificativa:  

A Secretaria Municipal de Esportes tem como objetivo, propor, planejar, coordenar e supervisionar 
as atividades, promover medidas que visem incentivar as práticas. Nunca se falou tanto em qualidade de 
vida e saúde como nos últimos tempos. O que antes era apenas motivo de preocupação ou modismo, hoje 
tornou-se uma necessidade. Atualmente o ser humano é submetido a uma quantidade muito grande de 
pressões e responsabilidades. Isso é apenas uma das consequências desse tempo de novas tecnologias e 
economia globalizada. A evolução permitiu o desenvolvimento, gerando em nosso cotidiano mais conforto 
e comodidades. A tecnologia facilita o dia-a-dia, mas também nos prende a afazeres que roubam o nosso 
tempo, diminuindo ou eliminando o lazer e a atividade física. O sedentarismo age como fator de risco para 
o surgimento de doenças e consequentemente tem feito com que, de forma progressiva, as pessoas 
solicitem auxílio médico e de diversas terapias para amenizarem dores musculares e para o tratamento de 
patologias mais graves. Paralelamente a este processo, as instituições estão iniciando o reconhecimento da 
importância do investimento no capital humano, preocupação esta, fundamentada em uma visão humanista 
de gestão de pessoas, focada na diminuição das sérias consequências geradas pelas mudanças no trabalho 
e do aumento dos fatores de risco, tanto para os colaboradores como para as organizações. A adoção de 
hábitos mais saudáveis traz consequências nas diversas dimensões da saúde e não apenas na saúde física. 
Investimentos em prevenção e promoção de saúde no ambiente de trabalho têm resultados diretos na 
satisfação do colaborador e no seu bem estar, além dos benefícios em relação à minimização de dores e 
prevenção de doenças ocupacionais. 
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6 – Objetivos:  
 

• Geral: Contribuir para melhoria na qualidade de vida dos servidores, através da implantação do Programa 

de Ginástica Laboral.  

 
Especifico:  
 

• Sensibilizar os colaboradores para os benefícios da prática da atividade física, bem como estimular a adoção 

de hábitos de vida saudáveis. 

• Diminuir a decorrência do número de faltas ao trabalho (Absenteísmo) e da incidência das doenças 

ocupacionais (LER/DORT).  

 

 7 – Metodologia:  

 

7.1 Análise Inicial  

1. Análise conjunta com o Médico do Trabalho, para definir quais setores serão priorizados na 

implantação do Projeto de Ginástica Laboral.  

2. O cronograma das atividades será elaborado perante um estudo prévio das características (funções, 

ritmo, jornada de trabalho, pausas, turnos, ambiente físico, etc.) da rotina de trabalho de cada setor da 

prefeitura onde a Ginástica Laboral será implantada e da disponibilidade de horários dos envolvidos no 

projeto.  

  

7.2 Implantação  

1. Reunião com o diretor administrativo dos setores, para esclarecimentos sobre o programa que será 

implantado, enfatizando o que é o projeto, seus benefícios, objetivos e metas a serem alcançadas.  

2. Listar os colaboradores que participarão do Projeto de Ginástica Laboral.  

3. O programa terá sua divulgação por meio de cartazes e folders (e outros possíveis meios de 

comunicação), onde apresentaremos o programa aos funcionários, motivando a participação e 

esclarecendo dúvidas com relação à implantação e desenvolvimento do projeto.  

4. Após a reunião com as diretorias e a divulgação, os colaborados serão submetidos a uma anamnese, 

onde serão avaliados qualidade de vida e os hábitos de vida relacionados à saúde.  

5. Início das atividades.  
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7.2 Acompanhamento  

1. Serão elaborados relatórios com dados sobre o andamento e evolução do Projeto de Ginástica 

Laboral (frequência, ocorrências, casos específicos, etc.).  

2. O Programa de Ginástica Laboral tem duração indeterminada, sem pausas. A renovação do Projeto 

de Ginástica Laboral será semestral, com o critério de participação dos funcionários como grande fator 

pela continuidade ou não do projeto.  

 
8 – Recursos 
8.1 Humanos – 01 Professor e 02 estagiários    
8.2 Materiais – 01 notebook, projeto, painel de projeção, sala, Uniformes, divulgação na forma banners e 
flyers.  
8.3 Financeiros – Contratação de professores e estagiários. 
8.4 Físicos – Liberação dos setores da prefeitura 
 
9 – Interesse Público: Servidores do Município de Ponta Grossa. 
 
10 – Clientela: Será para todos os servidores do município. 
 
 11 – Cronograma. 

                                                                                    Meses 
Etapas 

Junho 
Julho a 

Dezembro 
Dezembro 

Planejamento do trabalho X   

Discussão do planejamento X   

Reformulação do planejamento X   

Desenvolvimento dos trabalhos X X X 

Redação do relatório final   X 

 
12 – Contrapartida do Proponente. 
- Professores Secretaria de Esportes e convidados  
- Acadêmicos da Secretaria de Esportes e convidados   
 
13 – Acompanhamento e avaliação.  
O projeto será avaliado sistematicamente, durante o transcorrer do processo de seu desenvolvimento e ao 
seu término – através do relatório final, analisando as atividades programadas e efetivamente realizadas no 
transcorrer, entre outros aspectos que vierem a caracterizar-se como relevantes ao longo do processo. O 
relatório final deverá ser encaminhado para a devida apreciação no prazo de 30 dias. 
 
14 – Responsabilidades da Secretaria de Esportes. 
Local – proporcionar limpeza 
Transporte – transporte da próprio 
Som – contratação e ou solicitação de som  
Lanche – licitação de contrato de serviço de água e lanche para os servidores que atuarão no projeto 
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15 – Assinatura do Proponente. 
 

ACOMPANHAMENTO LABORAL 
 

FIGURA 01: Atividade de alongamento em local de trabalho 

 
Fonte: (Blogdafisio, 2010) 

 
 

ACOMPANHAMENTO ERGONÔMICO 
 

FIGURA 02: Posicionamento em estação de trabalho 

 
 

               
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fonte: (CIPA,   
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ACOMPANHAMENTO BEM ESTAR 

Na forma de palestra 
 

FIGURA 03: Pirâmide das Hierarquias das Necessidades de Maslow 

 
Fonte: (INFOESCOLA, 2009) 

 
ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL 

Na forma de palestra 
 

Figura 04: Pirâmide Alimentar 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fonte: (ANUTRICIONISTA, 2011)   


