
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO – SUED 

DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS – DPPE 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECUCACIONAL – PDE 

Av. Água Verde, 2140 – CEP 80240-900 – Curitiba - Paraná 

 

 

 

 

MARIA INÊZ DAMASCENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PRÁTICA DA GINÁSTICA LABORAL NO AMBIENTE DE TTRABALHO: 

QUALIDADE DE VIDA DO AGENTE EDUCACIONAL I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2014 



2 
 

 

MARIA INÊZ DAMASCENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PRÁTICA DA GINÁSTICA LABORAL NO AMBIENTE DE TTRABALHO: 

QUALIDADE DE VIDA DO AGENTE EDUCACIONAL I 

 

Unidade Didática, apresentada como 
requisito parcial ao Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE da 
Secretaria de Estado da Educação – 
SEED/PR – 2015/2015. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Roberto Abrahão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2014 



3 
 

SUMÁRIO 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO ............................................................... 05 

2. TEMA DE ESTUDO ............................................................................... 05 

3. TÍTULO ................................................................................................... 05 

4. APRESENTAÇÃO ................................................................................. 05 

5. CONCEITO ............................................................................................. 06 

6. RESUMO ............................................................................................... 06 

7. PALAVRA-CHAVE ................................................................................ 07 

8. JUSTIFICATIVA ..................................................................................... 07 

9. PROBLEMATIZAÇÃO ........................................................................... 

9.1. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA ................................................. 

09 

10 

10. OBJETIVO GERAL ................................................................................ 12 

11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................. 12 

12. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................. 

12.1. TIPOS DE GINÁSTICA LABORAL .............................................. 

12.2. BENEFÍCIOS DA GINÁSTICA LABORAL ................................... 

12 

15 

17 

13. METODOLOGIA .................................................................................... 

13.1. EXPLICITAÇÃO METODOLÓGICA ............................................ 

13.2. CAMPO DE ESTUDO .................................................................. 

13.3. SELEÇÃO DOS SUJEITOS ........................................................ 

13.4. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS .............................. 

13.5. CONJUNTO DE ATIVIDADES..................................................... 

18 

19 

19 

19 

19 

20 

           13.5.1. Flexão lateral do tronco.................................................... 20 

           13.5.2. Alongamento de ombro e tríceps..................................... 20 

           13.5.3. Postura e alongamento peitoral com rotação do tronco   21 

           13.5.4. Fortalecimento de tríceps e ombro .................................. 21 

           13.5.5. Rotação dos ombros........................................................ 21 

           13.5.6. Alongamento dorsal, ombros e posterior da coxa............ 22 

           13.5.7. Estimulação na ponta dos pés e calcanhar ..................... 22 

           13.5.8. Alongamento lombar e quadríceps ................................. 22 

           13.5.9. Alongamento da perna com uso de flexibilidade............. 23 

           13.5.10. Alongamento região lateral do pescoço......................... 23 

           13.5.11. Estimulação do pescoço ............................................... 23 



4 
 

           13.5.12. Extensão do tronco ....................................................... 24 

           13.5.13. Flexão do tronco em deslocamento............................... 24 

           13.5.14. Abdução do ombro ........................................................ 24 

           13.5.15. Extensão do punho ....................................................... 25 

           13.5.16. Rotação lateral do tronco............................................... 25 

           13.5.17. Flexão do tronco à frente............................................... 25 

           13.5.18. Extensão dos joelhos e tornozelos................................. 26 

           13.5.19. Alongar coluna espreguiçando....................................... 26 

           13.5.20. Alongar músculo peitoral................................................ 26 

           13.5.21. Alongar braços e peitoral .............................................. 27 

           13.5.22. Abdução de ombro......................................................... 27 

           13.5.23. Flexão frontal do tronco.................................................. 27 

           13.5.24. Flexão do tronco............................................................. 28 

           13.5.25. Flexão de braço.............................................................. 28 

           13.5.26. Flexão lateral de tronco.................................................. 28 

           13.5.27. Extensão de braços ....................................................... 29 

           13.5.28. Extensão de cotovelos .................................................. 29 

           13.5.29. Flexão de cotovelos ...................................................... 29 

           13.5.30. Flexão do tronco............................................................. 30 

           13.5.31. Flexão lateral do tronco ................................................. 30 

           13.5.32. Pular corda .................................................................... 31 

           13.5.33. Malabáris com Tule (tecido) .......................................... 31 

14. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS ..................................... 32 

15. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS................................................... 32 

16. REFERÊNCIAS ...................................................................................... 33 

17. ANEXOS ................................................................................................ 

17.1. ANEXO 1 ..................................................................................... 

17.2. ANEXO 2 ..................................................................................... 

34 

34 

40 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

NRE: Núcleo Regional de Educação de Curitiba 

Professor Orientador: Prof. Dr. Sérgio Roberto Abrahão 

Universidade: Universidade Federal do Paraná - Curitiba 

Estabelecimento de Implementação: Colégio Estadual Maria Aguiar Teixeira 

Público do objeto de intervenção: Agente Educacional I 

Município: Curitiba 

Estado: Paraná 

Professora: Maria Inêz Damasceno 

 

 

 

2. TEMA DO ESTUDO 

Ginástica Laboral e Qualidade de Vida 

 

 

 

3. TÍTULO  

A PRÁTICA DA GINÁSTICA LABORAL NO AMBIENTE DE TTRABALHO: 

QUALIDADE DE VIDA DO AGENTE EDUCACIONAL I 

 

 

 

4. APRESENTAÇÃO 

Em cumprimento à elaboração do material pedagógico do Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE 2-014/2015, foi elaborada esta 

Unidade Didática que será desenvolvida no primeiro semestre de 2015, com os 

funcionários e funcionárias, denominados Agente Educacional I, do Colégio 

Estadual Maria Aguiar Teixeira - EFM, de Curitiba - PR, durante o horário de 

trabalho dos mesmos, três vezes por semana com duração de 10 a 15 minutos 

cada sessão. 
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Esta unidade conta com um questionário preliminar que será 

aplicado aos participantes, antes do início das atividades propostas Depois 

serão apresentadas atividades práticas de Ginástica Laboral, para uma 

melhoria na qualidade de vida dos mesmos. 

Este trabalho será importante na medida que proporcionar bem estar 

físico e mental, condicionamento físico e também a melhoria na qualidade de 

vida dos funcionários e funcionárias, bem como motivar os mesmos a 

incorporar a atividade física em sua rotina de vida, para diminuir o 

sedentarismo e melhoria da saúde. 

 

5. CONCEITO 

A Ginástica Laboral é uma ferramenta disponível dentro da 

ergonomia. É a atividade física orientada, praticada durante o horário do 

expediente, visando benefícios pessoais no trabalho. 

Atua de forma preventiva e terapêutica, através de exercícios que 

vão compensar as estruturas utilizadas durante a função e ativar outras que 

não estejam sendo solicitadas 

 

6. RESUMO 

Nos tempos atuais a sociedade vive um momento marcante, onde as 

pessoas começam a se preocupar com a longevidade, preocupam-se em viver 

bem e ter qualidade de vida. A sociedade hoje conta com várias oportunidades 

para isso, como podemos ver em praças e espaços públicos as Academias ao 

Ar Livre (ATI), parques com pistas de caminhada, e ciclovias e ciclofaixas nas 

ruas. Mas ao mesmo tempo o homem leva uma vida sedentária e sem 

harmonia. Sem corpo sadio e com “a mente comprometida” perde-se 

disposição para produzir, conviver e viver bem. Neste contexto o presente 

trabalho tem como objetivo fazer uma revisão da literatura sobre a Ginástica 

Laboral e Qualidade de Vida e com isso orientar e conscientizar os funcionários 

da escola em relação ao estilo e qualidade de vida em contraponto ao 

sedentarismo, propiciando diálogos e intervenções que contribuam com a 

promoção e manutenção da saúde e bem estar físico e emocional 

possibilitando que os funcionários possam ter uma vida mais ativa e melhor, 
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com atitudes saudáveis, para, se possível, diminuir riscos relacionados à 

jornada de trabalho e no nível de stress e tensão muscular. 

 

7. PALAVRA-CHAVE 

Ginástica laboral, Qualidade de Vida, Educação Física. 

 

8. JUSTIFICATIVA 

Desde o nascimento, o ser humano entra em contato com o mundo 

através de seu corpo. O que desenvolvemos na concepção de experiência 

corporal em relação a nós mesmos, ao outro e ao meio, nos torna mais 

conscientes e localizados sócio-culturalmente. A experiência corporal está no 

cerne da transformação do próprio corpo no decorrer da vida e na realização 

de cada atitude, pois o individuo utiliza seu corpo para demonstrar o que sente, 

afinal é em seu corpo que esta refletida toda sua história de vida. 

As últimas décadas impuseram uma nova rotina de trabalho que faz 

com que os empregados realizem serviços que os mantem praticamente na 

mesma posição por um longo período ou realizem atividades repetitivas em seu 

emprego. Geralmente devido ao modo de vida da atualidade, a maioria das 

pessoas leva uma vida sedentária, pois devido a mobilidade urbana não 

encontra tempo para frequentar academias ou parques onde possam se 

exercitar de modo a ter prazer nisso e acabam não fazendo nenhum exercício. 

O movimento é indispensável ao desenvolvimento do ser humano, 

então acredita-se que a prática de atividade física é importante na medida em 

que funciona como elemento motivador. Praticar qualquer atividade física e ter 

uma alimentação saudável pode proporcionar ao indivíduo bem-estar físico e 

emocional. 
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Fonte: https://www.google.com.br/search?q=atividade – acesso em 13/11/2014 

A Educação Física Escolar deve oportunizar aos alunos uma prática, 

que se deve levar para a vida toda, mas na realidade o que percebemos é que 

ao concluir a Educação Básica o indivíduo parte para o mundo do trabalho e na 

maioria das vezes deixa para segundo plano a atividade física, o que faz com 

que as pessoas se distanciem uma das outras, 

 
Abrahão (2004) p. 52. Precisamos oportunizar atividades de 
integração entre as crianças para que a Educação Física seja 
realmente um elo de aproximações, e não de distanciamento entre as 
pessoas, desenvolvendo atividades inclusivas e fomentando uma 
auto-imagem positiva nas crianças ... Muitos valores e modos de 
comportamento são aprendidos por meio das brincadeiras, dos jogos 
e dos esportes. Partilhar de uma estrutura comum na confecção de 
regras, por exemplo, onde há um envolvimento de todos, é construir 
estruturas da vida social. 
 

Com o passar do tempo, passam a buscar atividade física em 

academias, piscinas, escola de pilates entre outras, mas, a grande maioria dos 

funcionários da escola ainda não tem o hábito de praticar atividade física 

regularmente. A rotina do dia a dia, a falta de tempo, e excesso de trabalho, 

que sempre é o maior motivo de desgastante físico, em uma sociedade 

capitalista que desenvolve um espirito individualista que vai à contra mão de 

uma educação geral e emancipadora prejudicam a saúde. Pois as condições 

de trabalho, principalmente, a jornada excessiva de trabalho não favorece uma 

saúde satisfatória e uma boa qualidade de vida. 

Percebendo essa dificuldade foi que se pensou em desenvolver 

programas de atividade física dentro das empresas que foi denominada 

https://www.google.com.br/search?q=atividade
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Ginástica Laboral, a qual tem por objetivo manter a saúde dos funcionários de 

determinado local de trabalho, bem como motivar a participação em eventos. 

Esta ginástica caracteriza-se por estimular a realização de exercícios 

físicos direcionados para atividade profissional, durante o expediente e ainda 

em eventos realizados dentro e fora do local de trabalho. Esta atividade deve 

ser acompanhada e orientada por um profissional de Educação Física, para 

que se obtenha os resultados esperados. 

Esta Ginástica tem por objetivo diminuir a carga de estresse do 

trabalho, evitando o sedentarismo. Esta prática pode melhorar muito o 

desempenho e disposição das pessoas, além de evitar Lesões por Esforço 

Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(DORT). Esses são os nomes dados às afecções de músculos, de tendões, de 

sinóvias (revestimento das articulações), de nervos, defáscias (envoltório dos 

músculos) e de ligamentos, isoladas ou combinadas, com ou sem degeneração 

de tecidos. Essas doenças atingem principalmente, mas não somente, os 

membros superiores, a região escapular (em torno do ombro) e a região 

cervical e ainda outras doenças provocadas pelo trabalho contínuo e por falta 

de exercícios físicos. Percebe-se que a prática de exercícios frequentes trás 

muitos benefícios, o que está sendo gradativamente aproveitado pelas 

empresas que constataram os efeitos positivos da Ginástica Laboral dentre 

esses, cita-se a diminuição de ausências  dos funcionários ao trabalho. 

Com a inserção da Ginástica Laboral, a jornada de trabalho é 

interrompida por alguns instantes, fazendo com que os funcionários levantem 

de seus lugares para participar da Ginástica Laboral causando um efeito 

motivador para a continuação dos trabalhos. 

Pretende-se neste projeto aplicar um programa de Ginástica Laboral 

com funcionários de uma escola pública estadual no sentido de contribuir para 

uma melhor qualidade de vida dos mesmos, bem como, prevenir o estresse e o 

risco de desenvolver doenças como LER e DORT. 

 

9. PROBLEMATIZAÇÃO 

Há espaço para a Ginástica Laboral no ambiente escolar? 

Se a Ginástica Laboral é benéfica, por que ainda não é realizada no 

ambiente escolar? 
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9.1. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

Na literatura pesquisada na rede web não há referências a trabalhos 

desenvolvidos no âmbito de uma escola pública, brasileira, de Educação 

Básica. Em uma escola encontram-se vários funcionários que a compõem, 

como professores, e demais servidores públicos. Esses, na rede pública 

estadual do Paraná, são identificados como Agente Educacional I e II. O 

Agente Educacional I desenvolve atividades gerais, devem ter como 

escolarização mínima o Ensino Fundamental completo (8.ª série) o Agente 

Educacional II desenvolve trabalhos administrativos e a escolaridade mínima 

exigida é Ensino Médio Completo. 

Nas escolas esses trabalhadores podem sofrer a questão de 

rotatividade de funções, na maioria das vezes assumem a função de servente, 

zeladores, jardineiros, entre outros, podendo variar. Pois, cada período de 

trabalho tem tarefas que devem ser executadas entre os turnos, como 

exemplo, a limpeza e higienização de salas de aula e banheiros devem ser 

realizados entre o horário de saída de um turno e o início do outro. Contudo 

após o início das aulas, a demanda de serviço é menor, esses momentos são 

propícios para o desenvolvimento de atividades educativas, tanto para estudos 

como também para fortalecer sua auto estima e contribuir na melhoria do 

convívio social. Isto é possível através da Ginástica Laboral que proporcionará 

momentos de interação e descontração e ainda contribuirá com o bem estar 

físico e emocional. 

A Ginástica Laboral é composta por exercícios físicos, 

alongamentos, relaxamento muscular e flexibilidade das articulações que 

auxilia na auto-estima e valorização do profissional no seu local de trabalho. 
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Fonte: http://aventuresedeformasaudavel.blogspot.com.br/2010/02/conceito-de-

atividade-fisica-e.html - Acesso em 13/11/2014. 

 

 

 

http://aventuresedeformasaudavel.blogspot.com.br/2010/02/conceito-de-atividade-fisica-e.html%20-%20Acesso%20em%2013/11/2014
http://aventuresedeformasaudavel.blogspot.com.br/2010/02/conceito-de-atividade-fisica-e.html%20-%20Acesso%20em%2013/11/2014
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www.salvealagoas.com/2013/04/exercicios-para-aumentar-flexibilidade.html - 

dia 19/09/2014 

 

10. OBJETIVO GERAL 

Orientar e conscientizar os funcionários da escola em relação ao 

estilo e qualidade de vida em contraponto ao sedentarismo, propiciando 

diálogos e intervenções que contribuam com a promoção e manutenção da 

saúde e bem estar físico e emocional possibilitando que os funcionários 

possam ter uma vida mais ativa e melhor com atitudes saudáveis. 

 

11.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar um diagnóstico entre os funcionários sobre o seu modo de vida; 

- Definir diferentes métodos de Ginástica Laboral; 

- Relatar os benefícios da Ginástica Laboral, apresentado por diferentes 

autores; 

- Elaborar e aplicar um programa de Ginástica Laboral para os Agente 

Educacional I, do Colégio Estadual Maria Aguiar Teixeira de Curitiba - Paraná. 

 

12. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Ginástica Laboral a princípio foi denominada “ginástica de pausa 

para operários”. Em 1925, na Polônia, realizou-se a Ginástica de Pausa, a 

primeira atividade preventiva, seguida posteriormente pelos japoneses em 

1928 sendo aplicada nos trabalhadores do correio, e após a segunda Guerra 

Mundial, espalhou-se por todo o país, depois foi sendo inserida também em 

outros locais como a Holanda, a Rússia, a Bulgária, a Alemanha, entre outros.  

No Brasil houve resistência, por parte dos empresários, em implantar 

a Ginástica Laboral por não acharem-na lucrativa. Mas a partir de 1973, 

começou a ser implantada e vem sendo praticada desde então, sempre com 

aprimoramentos (Martins e Duarte, 2000). 

A prática da Ginástica Laboral está diretamente relacionada à 

qualidade de vida, aumentando o nível de atividade física e diminuindo o 

estresse, tornando o individuo mais ativo e livre das tensões vivenciadas no 

decorrer do dia a dia. A implementação dos programas de Ginástica Laboral 

http://www.salvealagoas.com/2013/04/exercicios-para-aumentar-flexibilidade.html
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nos ambientes de trabalho é um meio eficaz na diminuição do nível de estresse 

nos funcionários. 

A Ginástica Laboral é um conjunto de atividades físicas exercidas 

durante o expediente, são exercícios de curta duração, trabalhando 

alongamento e flexibilidade visando compensar o desgaste físico nos músculos 

mais utilizadas durante o trabalho, relaxando e tonificando-os e ainda ativando 

os que não são tão solicitadas durante suas atividades rotineiras, esses serão 

trabalhados durante as sessões de Ginástica Laboral. A atividade proporciona 

ao praticante uma série de efeitos fisiológicos que provocam o aumento da 

circulação sanguínea na estrutura muscular, melhorando a oxigenação dos 

músculos e tendões, diminuindo a fadiga muscular, promovendo assim, o bem 

estar através da liberação de endorfina, hormônio responsável pela sensação 

de prazer, liberado pela prática de exercícios físicos.  

São sessões de exercícios físicos educativos de alongamento, 

respiração, reeducação postural, controle corporal, percepção corporal, 

fortalecimento das estruturas não trabalhadas e compensação dos grupos 

musculares envolvidos nas tarefas operacionais, respeitando o limite fisiológico 

e vestimenta de cada colaborador. São práticas elaboradas a partir da 

atividade profissional exercida. A técnica procura compensar as estruturas do 

corpo mais utilizadas durante o trabalho e ativar as que não são requeridas, 

relaxando e as tonificando. 

Sua técnica visa à diminuição de tensão dos membros mais 

utilizados durante o trabalho, proporcionando também, uma melhora na 

flexibilidade das articulações dos praticantes.  

A mudança do estilo de vida tem distanciado os indivíduos das 

tarefas físicas, tanto no trabalho quanto nas atividades diárias, incluindo 

esporte e lazer. Isso implica diretamente no desenvolvimento de doenças, daí a 

necessidade de se promover novas atitudes que propiciem qualidade no estilo 

de vida, sempre com o intuito de incorporar, no cotidiano do profissional, a 

atividade física. “A atividade física é definida como qualquer movimento 

produzido pela musculatura esquelética, que resulta em gasto energético” 

(PITANGA, 1998, p.15).  

Entre os diversos fatores que predispõem ou dificultam a modificação 
comportamental, destacam-se: o conhecimento, a atitude, as 
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experiências anteriores, o apoio social de familiares e amigos, a 
disponibilidade de espaços e instalações (NAHAS, 2001, p.3). 

 

Existem vários conceitos para este tipo de ginástica. Canete (2001; 

p. 23) conceitua como: 

A Ginástica Laboral consiste em exercícios realizados no local de 
trabalho, atuando de forma preventiva e terapêutica, nos casos de 
LER/DORT, enfatizando o alongamento e a compensação das 
estruturas musculares envolvidas nas tarefas ocupacionais diárias. 

 

E encontramos em Lima (2004; p. 16) o seguinte: 
 

Prática de exercícios, realizada coletivamente, durante a jornada de 
trabalho, prescrita de acordo com a função exercida pelo trabalhador, 
tendo como finalidade a prevenção de doenças ocupacionais, 
promovendo o bem-estar individual, por intermédio da consciência 
corporal: conhecer, respeitar, amar e estimular o seu próprio corpo. 

 

Essas definições evidenciam a importância da Ginástica Laboral, 

segundo Netto (2002), os exercícios ajudam a reavaliar o modo de pensar, 

organizar seu tempo, espaço e atuação, compreensão, alimentação saudável, 

descontração, fatores preventivos dos sinais de estresse, ou seja, os 

programas de atenção à saúde do trabalhador que modificam a rotina e 

relaxam o indivíduo, propiciando um ambiente de trabalho menos formal e mais 

agradável. 

A prática da Ginástica Laboral tem-se mostrado eficaz na diminuição 

do estresse diário que acomete o ambiente laboral, devido às pressões sofridas 

pelos trabalhadores em função de prazos, cada vez menores, quanto à entrega 

de serviços, exigências do mercado de trabalho, a competição interna de 

organizações e das variações econômicas que induzem a maior parte das 

pessoas, ao estado de desequilíbrio emocional. 

Hoje, mais de 1/3 dos trabalhadores japoneses a praticam 

diariamente. 

No Brasil, as primeiras manifestações de atividades físicas entre 

funcionários foram registradas em 1901, mas a Ginástica Laboral teve sua 

proposta inicial publicada em 1973. Algumas empresas começaram a investir 

em empreendimentos com opções de lazer e esporte para os seus 

funcionários, a pioneira foi a Fábrica de Tecido Bangu, e em seguida o Banco 

do Brasil, com a posterior criação da Associação Atlética do Banco do Brasil 

(AABB). 
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No início da década de 70, a Federação de Estabelecimento de 

Ensino Superior (FEEVALE), em Novo Hamburgo (RS), através da Escola de 

Educação Física, publicou uma proposta de exercícios baseados em análises 

biomecânicas, Educação Física Compensatória e recreação. 

No Brasil as estatísticas atuais apontam que cerca de quatro milhões 

de indivíduos são submetidos a tratamento em razão de dores provocadas pela 

postura incorreta no trabalho e pela pressão diária de situações competitivas. 

Surgiu então a necessidade da criação de atividades que atuem direta e 

especificamente na prevenção de doenças nos sistemas muscular e nervoso 

dos trabalhadores. 

 

12.1. TIPOS DE GINÁSTICA LABORAL 

 

1. Ginástica Laboral Preparatória: com duração de aproximadamente 15 

minutos, realizada antes do início da jornada de trabalho. O objetivo 

principal é preparar o funcionário para a sua jornada diária, aquecendo 

os grupos musculares que irão ser solicitados nas suas tarefas e 

despertando-os para que se sintam mais dispostos ao iniciar o trabalho, 

aumentando a circulação sanguínea e a melhora na oxigenação dos 

músculos. 
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https://www.google.com.br/search?q=gin%C3%A1stica+laboral+exercícios – 

Acesso em 21-10-2014 

 

2. Ginástica Laboral Compensatória: tem duração de aproximadamente 

20 minutos, realizada durante a jornada de trabalho, interrompendo a 

monotonia operacional, aproveitando as pausas para executar 

exercícios específicos de compensação, aos esforços repetitivos, e as 

posturas inadequadas nos postos operacionais. 

https://www.google.com.br/search?q=gin%C3%A1stica+laboral+exercícios
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https://www.google.com.br/search?q=ginastica+laboral+exercicios+de+relaxam

ento - Acesso em 13/10/14 

 

3. Ginástica Laboral de Relaxamento: tem duração de aproximadamente 

20 a 30 minutos, é baseada em exercícios de alongamento realizada 

após o expediente, com o objetivo de oxigenar as estruturas musculares, 

envolvidas na tarefa diária, evitando o acúmulo de ácido lático, 

prevenindo possíveis instalações de lesões. 

 

12.2. BENEFÍCIOS DA GINÁSTICA LABORAL 

A Ginástica Laboral proporciona benefícios a curto, médio e longo prazo:  

 

A curto prazo: 

► Alonga e relaxa os músculos; 

► prepara o organismo para o trabalho; 

► reduz a sensação de fadiga durante a jornada 

► Gera benefícios fisiológicos, tais como: aumento da circulação sanguínea e 

da oxigenação muscular, melhora a amplitude articular e da flexibilidade. 

Médio prazo 

► ativa os reflexos, prevenindo acidentes; 

► corrige vícios posturais; 

►desenvolve a consciência corporal; 

►equilibra o tônus muscular; 

https://www.google.com.br/search?q=ginastica+laboral+exercicios+de+relaxamento
https://www.google.com.br/search?q=ginastica+laboral+exercicios+de+relaxamento
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►favorece o relacionamento social e o trabalho em equipe 

►melhora a agilidade e a concentração; 

►melhora a circulação sanguínea; 

►melhora a coordenação motora; 

►melhora o ânimo e disposição para o trabalho; 

►previne lesões músculo tendinosas e ligamentares; 

►reduz a fadiga mental. 

 

Longo prazo 

► contribui para uma melhor qualidade de vida do trabalhador; 

► melhora o gerenciamento das tensões. 

► Orienta posicionamentos mais adequados para o trabalho. 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=gin%C3%A1stica+laboral+exercícios – 

Acesso em 21-10-2014 

 

13. METODOLOGIA 

https://www.google.com.br/search?q=gin%C3%A1stica+laboral+exercícios
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13.1. EXPLICITAÇÃO METODOLÓGICA 

Para implementação da presente Unidade de estudo teremos como 

base inicial o Questionário da OMS (Organização Mundial de Saúde). 

Considerando que o mesmo é muito extenso, diminuiremos o número de 

questões. 

Posteriormente ao questionário faremos um explanação verbal e 

com auxílio de vídeos sobre a Ginástica Laboral. 

A partir desse ponto iniciaremos uma série de exercícios, atividades 

físicas e brincadeiras, durante o primeiro semestre letivo do ano 2015, que 

estão descritos detalhadamente no item 13.5. 

 

13.2. CAMPO DE ESTUDO 

O campo de estudo deste Projeto de Intervenção Pedagógica será o 

Colégio Estadual Maria Aguiar Teixeira, localizado na Av. Presidente Afonso 

Camargo, 3.463, Bairro Capão da Imbuia, em Curitiba, tendo como sujeitos os 

servidores e as servidoras denominados Agente Educacional I, no letivo de 

2015. 

 

13.3. SELEÇÃO DOS SUJEIROS 

A opção do trabalho foi com os servidores denominados Agente 

Educacional I, com a devida autorização da direção, e teve como critério o tipo 

de serviços executados pelos mesmo e as queixas constantes de dores 

musculares causadas pela rotina de trabalho, que é repetitiva e, sempre devem 

ser executadas em curto espaço de tempo. 

 

13.4. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

A coleta de dados será realizada em três momentos distintos e 

complementares: 

1º Momento: Aplicação de questionário da OMS (Organização Mundial 

de Saúde), modificado, aos servidores e servidoras, nos três turnos de trabalho 

do Estabelecimento de ensino. 

2º Momento: Uma apresentação sobre o Projeto e a Ginástica Laboral, 

bem como seus benefícios, com apresentação de um vídeo de curta duração. 

O planejamento e aplicação destas  



20 
 

3º Momento: Aplicação de entrevista final e aplicação do mesmo 

questionário aplicado inicialmente O registro foi feito por meio de anotações e 

fotos tiradas durante as atividades. 

Os participantes do grupo foram informados sobre a pesquisa e 

concordaram em participar ativamente do mesmo, e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, necessário para o uso das fotos e da 

utilização dos dados na construção do estudo e posterior publicação. 

 

13.5. CONJUNTO DE ATIVIDADES 

As atividades propostas serão desenvolvidas em 32 sessões, de 

acordo com cronograma a ser estabelecido pelo colégio e dentro da jornada de 

trabalho do(a) Agente Educacional I, e da professora PDE. 

Ao iniciar os exercícios sempre observar a postura correta, que é 

manter o corpo bem alinhado, com ombros e cabeça bem ajustados, joelhos 

semiflexionados, e quadril encaixado. 

As atividades propostas são as que seguem:  

 

13.5.1. Flexão lateral do tronco 

 

 

 

 

Corpo bem esticado, pernas alinhadas na lateral e 

levemente a frente com o apoio na lateral do pé (pé de 

trás). Flexionar o tronco lateralmente com o braço 

oposto à perna que está atrás esticado acima e mão 

voltada para fora. O braço correspondente à perna que 

está atrás permanece ao lado do corpo por 15 

segundos para cada lado.  

Exercício com dificuldade no equilíbrio dinamiza força 

lateral do tronco. 

Figura 1. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 01-12-2014. 

 

13.5.2. Alongamento de ombro e tríceps 

 Posição inicial: Em pé, pernas afastadas lateralmente, 

joelhos semiflexionados e quadril encaixado. 

Execução: Braço esquerdo elevado acima do ombro e 

http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
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braço esquerdo abaixo pela cintura, em forma de um 

“abraço posterior” segurar as mãos. Segurar por 5 a 10 

segundos, alternar a posição dos braços. 

Repetição: Repetir 10 vezes cada lado. 

Figura 2. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 01-12-2014. 

 

13.5.3. Postura e alongamento peitoral com rotação do 

tronco 

 

 

 

Posição inicial: Em pé, pernas afastadas lateralmente, 

joelhos semiflexionados e quadril encaixado. 

Execução: Girar os braços esticados para os lados 

primeiro para a direita depois para a esquerda. 

Repetição: Repetir 10 vezes a rotação completa, sem 

parar. 

Objetivo: Mobilização da articulação do quadril. 

Figura 3. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 01-12-2014. 

 

13.5.4. Fortalecimento de tríceps e ombros 

 

 

De pé, pernas levemente afastadas e joelhos 

semiflexionados, um braço acima da cabeça, o 

outro atrás do  

corpo, na altura da cintura, forçar os braços ao 

mesmo tempo, mantendo sempre os ombros 

alinhados. Em seguida, inverter os braços. 

Repetições: 15 vezes ou 15 segundos. 

Figura 4. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 01-12-2014. 

 

13.5.5. Rotação dos ombros 

http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28


22 
 

 

 

De pé, braços ao lado do corpo, fazer a rotação do ombro. 

Para frente e depois para trás.  

Repetições: 10 vezes para frente e mais 10 vezes no 

sentido contrário. Total 30 segundos. 

 

Figura 5. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 01-12-2014. 

 

13.5.6. Alongamento dorsal, ombros e posterior da coxa 

 

 

 

 

Posição inicial: Em pé, pernas afastadas e joelhos 

esticados. Execução: Soltar o peso do corpo para 

frente e tocar as mãos no chão ou em cada pé. 

Repetição: Repetir 3 vezes, mantendo 10 segundos no 

chão. 

Objetivo: Alongamento do tronco e parte posterior das 

pernas. 

Figura 6. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 01-12-2014. 

 

13.5.7. Estimulação na ponta dos pés e calcanhar 

 

 

 

De pé, braços semiflexionados a frente, elevar-se na 

ponta dos pés e nos calcanhares. Quando na ponta 

dos pés deslocar para frente, e deslocamento para 

trás quando apoiado nos calcanhares 

Repetições: 30 segundos cada posição. 

Objetivo: Alongamento e fortalecimento da 

panturrilha. 

Figura 7. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 01-12-2014. 

 

13.5.8. Alongamento lombar e quadríceps 

http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
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De pé, apoiado em uma parede, flexionar uma das 

pernas para trás segurar o pé com uma das mãos, a 

outra mão apoiada na parede para se equilibrar, segurar 

por 10 segundos. Alternar a perna. 

Repetições: 10 a 15 vezes cada perna. 

 

Figura 8. Fonte: https://www.google.com.br/search?q=Alongamento+lombar+e+quadr – 

Acesso em 3-12-14. 

 

13.5.9. Alongamento da perna com uso de flexibilidade 

 

 

 

 

 

Uma das pernas estendida para o lado com apoio no 

calcanhar, mãos apoiadas na cintura. Flexionar a 

perna lateralmente, deslocando o peso do corpo para 

o lado esquerdo e depois para o direito. Se 

necessário pode apoiar a mão no chão para manter o 

equilíbrio e estimular o alongamento de panturrilha e 

coxa. 

Permanecer na posição 15 segundos e depois 

inverter o lado. 

Figura 9. Fonte: http://www.furb.br/especiais/interna.php?secao=61 – Acesso em -3-12-2014 

 

13.5.10. Alongamento região lateral do pescoço 

 

 

 

Posição inicial: Em pé, com as pernas afastadas, 

joelhos semiflexionados e quadril encaixado. Execução: 

Elevar os braços acima da cabeça e depois atrás do 

tronco. Repetição: Não precisa manter. Repetir 20 vezes 

cada movimento. 

Objetivo: Melhora da circulação dos membros 

superiores. 

 

13.5.11. Estimulação do pescoço 

https://www.google.com.br/search?q=Alongamento+lombar+e+quadr
http://www.furb.br/especiais/interna.php?secao=61
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Alternar os movimentos.  

OPÇÃO 1: flexão frontal do pescoço.  

OPÇÃO 2: flexão lateral do pescoço, com auxílio da mão 

sobre a cabeça  

OPÇÃO 3: alongamento ( rotação para ambos os lados). 

Repetições: 10 vezes para cada lado na opção do dia. 

Figura 10. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.12. Extensão do tronco 

 

 

 

Posição Inicial: em pé uma perna a frente e 

levemente  afastadas, braços estendidos para cima 

na lateral da cabeça.  

Flexionar a perna que está a frente e estender a 

que está atrás, mantendo o corpo estendido 

alternar as pernas. 

Manter em cada posição por 15 segundos, repetir 

entre 15 e 20 vezes cada perna. 

Figura 11. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 01-12-

2014. 

 

13.5.13. Flexão do tronco em deslocamento 

 

 

 

Posição Inicial: em pé uma perna a frente e 

levemente afastadas, braços estendidos ao 

longo do corpo. 

Caminhar lentamente e a cada passo flexionar o 

corpo a frente tocando os pés alternadamente, 

mantendo sempre os joelhos semiflexionados. 

Manter em cada posição por 10 segundos, 

repetir entre 15 e 20 vezes cada perna. 

Figura 12. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 01-12-

2014. 

 

13.5.14. Abdução do ombro 

http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
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 Posição Inicial: em pé uma perna levemente 

afastadas, braços na lateral. 

Elevar os braços simultaneamente, fazendo com os 

mesmos se encontrem acima da cabeça, segurar 

nessa posição por 10 segundos, em seguida baixa-

los até a altura da cintura.  

Repetir entre 15 e 20 vezes. 

Figura 13.Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-2014. 

 

13.5.15. Extensão do punho 

 

 

 

Estender a mão esquerda a frente, segurar com a 

mão direita fazendo com que o dedo polegar 

encoste no antebraço. Segurar por 10 segundos. 

Fazer o mesmo com a mão direita. 

Repetir entre 15 e 20 vezes cada mão 

Figura 14. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.16. Rotação lateral do tronco 

 

 

 

Posição inicial: em pé de costas para uma parede, 

braços levemente flexionados e a frente do corpo. 

Girar o corpo para lateral tocando a parede com a 

palma da mão, ora de um lado ora de outro, segurar 

por 10 segundos cada lado. 

Repetir entre 10 e 15 vezes cada lado. 

Figura 15. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.17. Flexão do tronco à frente 

 Posição inicial: em pé, pernas afastadas antero 

lateral, joelhos semiflexionados, braços estendidos 

para cima na lateral da cabeça. 

Flexionar o corpo para frente até tocar o pé direito, 

http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
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segurar por 10 segundos, levantar elevando os 

braços acima da cabeça, repetir o mesmo 

movimento tocando o pé esquerdo. 

Repetir por 10 a 15 vezes cada lado. 

Figura 16. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.18. Extensão de joelhos e tornozelos 

 

 

Posição inicial: Em pé, pernas levemente afastadas e 

joelhos semiflexionados. 

Com a mão direita, segurar o pé esquerdo, por trás do 

corpo, segurar por 10 segundos, fazer o mesmo com o 

pé direito, caso não consiga se equilibrar, pode-se 

apoiar em algum objeto ou em uma parede, o exercício 

pode ser executado em dupla, um apoiando no ombro 

do outro. 

Repetir por 10 a 15 vezes. 

Figura 17. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.19. Alongar coluna espreguiçando 

 

 

 

Posição Inicial: em pé pernas afastadas lateralmente, 

joelhos semiflexionados, quadril encaixado. 

Elevar os braços a cima da cabeça, alongar o máximo 

que conseguir, girar o corpo para esquerda e para a 

direita, respirar lenta e profundamente a cada alongada, 

segurar por 10 segundos. 

Repetir por 10 a 15 vezes. 

Figura 18. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.20. Alongar músculo peitoral 

http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
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Posição inicial: em pé, pernas levemente afastadas, 

joelhos semiflexionados, quadril encaixado. 

Posicionar os braços esticados por trás do corpo, elevar 

e baixar os mesmos, ao elevar segurar por 10 segundos. 

Repetir por 10 a 15 vezes 

Figura 19. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.21. Alongar braços e peitoral 

 

 

Posição inicial: sentado em uma cadeira, costas 

“coladas” ao encosto, pés apoiados no chão, mãos 

apoiadas nos joelhos. 

Elevar os braços acima da cabeça, alongando para trás 

o máximo que conseguir, segurar por 10 segundos, 

voltar na posição inicial. 

Repetir por 10 a 15 vezes. 

Figura 20. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.22. Abdução de ombro 

 

 

Posição Inicial: em pé, parnas levemente 

afastadas, joelhos semiflexionados, quadril 

encaixado, braços estendidos na lateral do 

corpo. 

Elevar os braços simultaneamente para o alto, 

cruzando-os acima da cabeça, segurar por 10 

segundos, voltar a posição inicial. 

Repetir por 10 a 15 vezes. 

Figura 21. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.23. Flexão frontal do tronco 

 Posição inicial: Sentado, costas encostadas no 

encosto da cadeira, pés totalmente apoiados no 

http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
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solo, braços estendidos ao longo do corpo. 

Flexionar o tronco a frente tocando os tornozelos 

com as mãos, segurar por 10 segundos, voltar a 

posição inicial. 

Repetir por 10 a 15 vezes. 

Figura 22. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.24. Flexão de tronco 

 

 

 

Posição inicial: Em pé, próximo a uma parede, pés 

apoiados na parede, braços estendidos ao longo do 

corpo, pernas levemente afastadas a frente. 

Flexionar o corpo a frente, com os braços apoiados 

nos glúteos, segurar por 10 segundos. 

Repetir por 10 a 15 vezes. 

Figura 23. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.25. Flexão de braço 

 

 

 

Posição inicial: em pé, pernas levemente 

afastadas na lateral, joelhos semiflexionados, 

quadril encaixado. 

Segurar um cabo de vassoura, atrás da nuca, 

elevar os braços acima da cabeça, segurar por 10 

segundos e voltar. 

Repetir por 10 a 15 vezes 

Figura 24. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.26. Flexão lateral de tronco 

 Posição inicial: em pé, pernas levemente afastadas 

na lateral, joelhos semiflexionados, quadril 

encaixado. 

http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
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Segurar um cabo de vassoura, acima da cabeça, 

flexionar o corpo lentamente para os lados, 

segurando por 10 segundos cada lado. 

Repetir por 10 a 15 vezes 

Figura 25. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.27. Extensão de braços 

 

 

 

Posição inicial: em pé, pernas levemente afastadas na 

lateral, joelhos semiflexionados, quadril encaixado. 

Segurar um cabo de vassoura, acima da cabeça, 

baixar e elevar os braços estendidos a frente do 

corpo. 

Repetir por 10 a 15 vezes 

Figura 26. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.28. Extensão de cotovelos 

 

 

 

Posição inicial: em pé, pernas levemente afastadas 

na lateral, joelhos semiflexionados, quadril 

encaixado. 

Segurar uma bola acima da cabeça com as duas 

mãos, flexionar o cotovelo para trás, sem soltar a 

bola, segurar por 10 segundos, elevar novamente 

até a posição inicial. 

Repetir por 10 a 15 vezes. 

Figura 27. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.29. Flexão de cotovelos 

 Posição inicial: em pé, pernas levemente afastadas 

http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
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na lateral, joelhos semiflexionados, quadril 

encaixado. 

Segurar uma bola a frente do corpo com as duas 

mãos, flexionar o cotovelo para frente até tocar o 

ombro, sem soltar a bola, segurar por 10 segundos 

e estender  até a posição inicial. 

Repetir por 10 a 15 vezes. 

Figura 28. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.30. Flexão do tronco 

 

 

 

Posição inicial: em pé, pernas levemente 

afastadas na lateral, joelhos semiflexionados, 

quadril encaixado. 

Segurar uma bola acima do corpo com as 

duas mãos, flexionar o tronco a frente, colocar 

a bola no chão, elevar o corpo, estendendo os 

braços acima da cabeça, repetir o exercício 

apanhando a bola e elevando o mesmo 

segurando a bola. 

Repetir por 10 a 15 vezes. 

Figura 29. Fonte: http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28 - Acesso em 03-12-

2014. 

 

13.5.31. Flexão lateral do tronco 

 

 

 

Posição inicial: em pé, pernas levemente 

afastadas na lateral, joelhos 

semiflexionados, quadril encaixado, braços 

estendidos ao longo do corpo. 

Elevar o braço direito acima da cabeça o 

esquerdo apoiado na cintura, flexionar o 

corpo na lateral do braço que se encontra 

apoiado na cintura, alternar os lados. 

Repetir por 10 a 15 vezes cada lado. 

Figura 30. Fonte: ttps://www.google.com.br/search?q=exercicios+de+ginastica+laboral+nas 

http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
http://www.fildoll.com.br/dicas_mostra.php?id=28
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+empresas- acesso em 03-12-2014 

 

13.5.32. Pular corda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posição inicial: em pé com a corda segura 

pelas duas mãos. 

Olhar a frente, alinhar a cintura e o ombro; 

Abaixar os cotovelos, mantendo-os em um 

ângulo de aproximadamente 90 graus. 

Balançar a corda pelos movimentos dos pulsos 

Repetir por 20 a 30 vezes cada lado. 

Figura 31: Fonte Apostila de Jogos e brincadeiras – Elaborada pelo professor Dr. Sérgio 

Roberto Abrahão. 

 

13.5.33. Malabáris com Tule (tecido) 

 

Posição inicial: em pé, segurar 3 pedaços de 

tecido tule, um de cada cor. 

Lançar para o alto, um a um, ao cair segurar 

com a mesma mão que lançou. Olhar a frente, 

e acima, fazer deslocamentos para todas as 

direções. 

Repetir por 20 a 30 vezes cada lado. 

Figura 32: Fonte: Arquivo do autor 

 

Sugestões: Solicitar que os (as) participantes realizem algumas dessas 

atividades pelo menos uma vez ao dia, em todos os dias da semana. 

 

Objetivo dos exercícios propostos: Alongamento, flexibilidade e relaxamento 

dos músculos, bem como descontrair as pessoas, para que seu dia seja mais 

alegre e divertido.. 

 

Duração: Cada sessão terá duração de 20 minutos. 

Recursos Materiais: corda, bola, cadeira, cabo de vassoura, tecido de tule, 

bolinhas de tênis de campo e outros. 
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14. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

Após a implementação do Projeto, será solicitado aos participantes 

que respondam o mesmo questionário proposto inicialmente. Após a leitura e 

registro das respostas, será feito uma comparação das mesmas, comparando o 

antes e depois, de cada participante. Também será solicitado que cada 

participante faça um relato, que poderá ser por escrito ou oral, sobre as 

atividades e seus benefícios percebidos, e ainda se foi benéfico, divertido e se 

colaborou na melhoria das relações entre seus pares. 

 

15. ANÁLISE DE DISCUSSÃO DE DADOS 

Os dados serão analisados e discutidos após a implementação 

dessa Unidade Didática, e será de forma gradativa, com acompanhamento das 

atividades através de um diário de Campo, onde serão anotados todos os 

comentários e relatos dos participantes, bem como os resultados e ainda fotos 

das sessões realizadas. 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1 

 

Questionário 

O que você percebe antes das aulas de Ginástica Laboral? 

A- Sensação de cansaço 

B- Tensões Musculares 

C- Nada 

D- Corpo Pesado 

E- Dor de cabeça 

F- Dor no corpo 

G- Outros 

 

1. Em que medida você tem dificuldade em exercer suas atividades do dia-a-

dia? 

(   ) Nada  

(   ) Muito pouco 

(   ) Mais ou menos 

(   ) Bastante 

(   ) Extremamente 

 

2. Quanto você se sente incomodado por alguma dificuldade em exercer as 

atividades do dia-a-dia? 

(   ) Nada  

(   ) Muito pouco 

(   ) Mais ou menos 

(   ) Bastante 

(   ) Extremamente 

 

3. Quanto você precisa de medicação para levar a sua vida do dia-a-dia? 

(   ) Nada  

(   ) Muito pouco 
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(   ) Mais ou menos 

(   ) Bastante 

(   ) Extremamente 

 

4. Você acha que vive em um ambiente seguro? 

Nada  

(   ) Muito pouco 

(   ) Mais ou menos 

(   ) Bastante 

(   ) Extremamente 

 

5. O quanto você aproveita o seu tempo livre? 

(   ) Nada  

(   ) Muito pouco 

(   ) Mais ou menos 

(   ) Bastante 

(   ) Extremamente 

 

6. Você tem energia suficiente para o seu dia-a-dia? 

(   ) Nada  

(   ) Muito pouco 

(   ) Mais ou menos 

(   ) Bastante 

(   ) Extremamente 

 

7. Em que medida você é capaz de desempenhar suas atividades diárias? 

(   ) Nada  

(   ) Muito pouco 

(   ) Mais ou menos 

(   ) Bastante 

(   ) Extremamente 

 

8. Em que medida você tem oportunidades de atividades de lazer? 

(   ) Nada  
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(   ) Muito pouco 

(   ) Mais ou menos 

(   ) Bastante 

(   ) Extremamente 

 

9. Quanto você é capaz de relaxar e curtir você mesmo? 

(   ) Nada  

(   ) Muito pouco 

(   ) Mais ou menos 

(   ) Bastante 

(   ) Extremamente 

 

10. Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as 

atividades do seu dia-a-dia? 

(   ) Muito satisfeito 

(   ) Insatisfeito 

(   ) Nem satisfeito, nem insatisfeito 

(   ) Satisfeito 

(   ) Muito satisfeito 

 

11. Quão satisfeito(a) você está com a maneira de usar o seu tempo livre? 

(   ) Muito satisfeito 

(   ) Insatisfeito 

(   ) Nem satisfeito, nem insatisfeito 

(   ) Satisfeito 

(   ) Muito satisfeito 

 

12. Quão satisfeito(a) você está com o clima do lugar em que vive? 

(   ) Muito satisfeito 

(   ) Insatisfeito 

(   ) Nem satisfeito, nem insatisfeito 

(   ) Satisfeito 

(   ) Muito satisfeito 
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13. Como você avaliaria sua qualidade de vida? 

(   ) Muito ruim 

(   ) Ruim 

(   ) Nem ruim, nem boa 

(   ) Boa 

(   ) Muito boa 

 

14. Com que freqüência você sente dor (física)? 

(   ) Nunca 

(   ) Raramente 

(   ) As vezes 

(   ) Repetidamente 

(   ) Sempre 

 

15. Com que freqüência você tem sentimentos negativos, tais como mau 

humor, desespero, ansiedade, depressão? 

(   ) Nunca 

(   ) Raramente 

(   ) As vezes 

(   ) Repetidamente 

(   ) Sempre 

 

16. Você é capaz de trabalhar? 

(   ) Nada 

(   ) Muito pouco 

(   ) Médio 

(   ) Muito 

(   ) Completamente 

 

17. Você se sente capaz de fazer as suas tarefas? 

(   ) Nada 

(   ) Muito pouco 

(   ) Médio 

(   ) Muito 
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(   ) Completamente 

 

18. Quão satisfeito(a) você está com a sua capacidade para o trabalho? 

(   ) Muito satisfeito 

(   ) Insatisfeito 

(   ) Nem satisfeito, nem insatisfeito 

(   ) Insatisfeito 

(   ) Muito satisfeito 

 

19. Como você avaliaria a sua capacidade para o trabalho? 

(   ) Muito ruim 

(   ) Ruim nem ruim, nem boa 

(   ) Boa 

(   ) Muito boa 

(   ) Muito ruim 

 

20. Em que medida alguma dificuldade em mover-se afeta a sua vida no dia-a-

dia? 

(   ) Nada 

(   ) Muito pouco 

(   ) Mais ou menos 

(   ) Bastante 

(   ) Extremamente 
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Fonte: https://www.google.com.br/search?q=atividade – acesso em 13/11/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=atividade
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ANEXO 2 

Pesquisa sobre Qualidade de Vida 
 

Professora Pesquisadora :Maria Inêz  Damasceno 

Professor Orientador: Prof. Dr. Sergio Roberto Abrahão 

Colégio Estadual Maria Aguiar Teixeira 

Projeto PDE 2014/2015 

 

Bom dia. Estamos elaborando uma pesquisa para o PDE - Programa de 

Desenvolvimento do Estado e vimos pedir sua ajuda para que respondam 

dando suas opiniões. Os dados coletados serão analisados dando suporte ao 

Artigo Final. Por favor, responda todas as questões. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _______________________________________________, ______anos, 

juntamente com a pesquisadora responsável, declaro ter lido o presente 

documento e compreendido o seu significado, que informa o seguinte:  

1. Estou autorizando de minha livre vontade, a participação em todas as etapas 

da presente pesquisa. 

2. Fui esclarecido (a) que poderei anular a autorização para participar desta 

pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo. 

3. Fui esclarecido (a) que serão realizadas entrevistas por meio de grupos 

focais para coleta de dados. 

4. Fui esclarecido (a) que serão realizadas aulas-laboratório para coleta de 

dados. 

5. Fui esclarecido (a) que será realizada um check-list para coleta de dados. 

6. Fui esclarecido (a) que serão realizadas filmagens para coleta de dados. 

7. Fui esclarecido (a) que serão realizadas fotografias para coleta de dados. 

Nome do Participante: _____________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Nome da pesquisadora responsável:  Maria Inêz Damasceno 

Assinatura: ___________________________ Data ___/___/ 2015 


