
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE
QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR NO

TRABALHO - 2023 



As ações realizadas no âmbito dos programas e projetos da Assessoria de
Qualidade de Vida e Bem-Estar no Trabalho - ASQVT, tem como maior objetivo
gerar reflexão para mudança de comportamento dos profissionais efetivos e
agentes públicos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal -
SEEDF, proporcionando possibilidades de atingir um maior grau de bem-estar e
qualidade de vida no ambiente do trabalho. A saúde, tanto dos gestores quanto
dos demais servidores, é um fator decisivo para que consigam se dedicar
totalmente à execução de suas tarefas, além de promoverem um bom clima
organizacional.

A elaboração de todas as ações é norteada pelos eixos propostos na Portaria nº
281, de 10 de Junho de 2021, que institui a Política de Qualidade de Vida, Saúde
e Bem-Estar para Servidores Públicos da SEEDF no Ambiente de Trabalho e para
Servidores Aposentados – PQVT/SEEDF.

A implementação de cada ação/projeto/programa exigiu a participação de
servidores especializados em diversas áreas de atuação (Educação, Educação
Física, Cantoterapia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia, Enfermagem,
Nutrição e Analistas em Gestão), lotados na unidade, que foram responsáveis
pela elaboração  dos conteúdos técnicos e materiais, além da execução de cada
ação/projeto/programa.
 
As ações da ASQVT mostram-se como uma estratégia necessária e exequível na
busca pela promoção da saúde, qualidade de vida e bem-estar do servidor,
contribuindo para redução do adoecimento e melhor desempenho das atividades
laborais. Destaca-se que cada atividade pauta-se em objetivos e justificativas
relevantes para valorização pessoal e profissional dos servidores no âmbito
desta Secretaria de Estado de Educação.
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PREVISÃO DO PROJETO 

Mês: Maio e Junho

Datas: 23/05; 30/05; 06/06;
13/06; 20/06 e 27/06.

PREVISÃO DO PROJETO 

Mês: Abril

Datas de abertura:
11/04 e 13/04

Ativação Corporal

 Assessoria de Qualidade de Vida
e Bem-Estar no Trabalho - ASQVT

AÇÕES - ASQVT 2023

Secretaria de Estado de Educação do DF
Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP

O projeto visa orientar por meio de vivências a
importância da atividade física e ergonomia no
ambiente de trabalho, proporcionando  momentos de
exercícios focados na orientação postural e mobilidade
física dos servidores da SEEDF durante a atividade
diária.
A proposta é sensibilizar os servidores para adoção de
hábitos saudáveis e um estilo de vida mais ativo com
orientações que poderão auxiliar na prevenção de
doenças osteomusculares e transtornos emocionais.

O Projeto visa a valorização, motivação, integração e
troca de experiências entre os servidores da Secretaria
de Estado de Educação - SEEDF dando ênfase no
autoconhecimento e auto percepção quanto ao
comportamento alimentar, de maneira a prevenir o
estresse e outras doenças relacionadas a um padrão
alimentar inadequado.
A proposta é que, apartir de uma escuta ativa e da
oferta de vivência semanal com a abordagem de temas
relacionados às práticas de vida, alimentação e
nutrição, sejam promovidas ações de educação
alimentar e oferecidas orientações nutricionais, de
maneira a contribuir para a mudança de
comportamento.



Sono Saudável

O Projeto visa subsidiar a adoção e manutenção de
hábitos de vida saudáveis compatíveis com os princípios
da Higiene do Sono;
Oferecer a oportunidade de discussão de temas variados
no âmbito da saúde e bem-estar, tendo o sono saudável
como tema transversal, em um ambiente propício à
aprendizagem e troca de conhecimentos entre
profissionais das mais diferentes formações e carreiras
da SEED, estimulando ações de autocuidado e cuidado
com o colega servidor; além de oportunizar a
aprendizagem e o reconhecimento da necessidade de
buscar ajuda profissional para lidar com os mais diversos
desafios e quadros de adoecimento que envolvem o sono
e doenças do sono.

PREVISÃO DO PROJETO 

Mês: Agosto, Setembro
e Outubro

Datas: 15/08; 22/08; 29/08;
05/09; 12/09; 19/09; 26/09;
03/10.

Programa Bem-Estar Vocal

Propõe-se a divulgar os hábitos de saúde vocal aos servidores
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
-Promover atividades de cuidados vocais favorecendo o bem
estar e a melhora na qualidade de vida no ambiente de
trabalho.
-Oferecer momentos de vivências semanais de musicalização
para os servidores da SEEDF, em forma de atenção aos
cuidados com a saúde, bem-estar e qualidade de vida do
ambiente de trabalho (Ação: Cantata de Natal).
-Realizar orientações sobre os cuidados da voz durante a
Quinzena Vocal, durante o mês de Abril, utilizando materiais e
cartilhas que serão disponibilizados.
-Divulgar a importância sobre medidas de prevenção ao
combate à surdez por meio de materiais educativos (novembro
laranja).
-Realizar rodas de conversas com servidores readaptados por
voz.

PREVISÃO DO PROGRAMA

Início - Mês: Abril

Datas: 06/04; 13/04; 20/04
e 27/04.



PREVISÃO DO PROGRAMA

Primeiro Semestre

Datas: 04/05; 11/05; 18/05;
25/05; 01/06; 15/06; 22/06

  Mês : Maio e Junho

Segundo Semestre - Mês : Agosto 
e Setembro

Datas: 15/08; 22/08; 29/08; 05/09; 
12/09; 19/09 e  26/09

 POA
 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO
 PARA APOSENTADORIA

O programa visa informar e orientar sobre os
aspectos psicossociais do processo de
aposentadoria, estimulando no indivíduo um processo
de reflexão e autoconhecimento, de forma a facilitar o
período de transição para a aposentadoria,
despertando novas áreas de interesse de
conhecimento que vão auxiliá-lo nesse momento da
vida, bem como, incentivar a busca de novas
potencialidades, prevenir os conflitos que porventura
possam surgir são aspectos que podem trazer melhor
qualidade de vida para o indivíduo no momento e
após a transição do trabalho para aposentadoria. 

 Programa de Educação
Financeira 

Projeto Ciclo de Conscientização Financeira;
Projeto Roda de Conversa de Conscientização
Financeira.

O programa visa orientar os servidores da SEEDF
quanto à importância da educação financeira de
forma que a tomada de decisão, nesta área,
possa ser consciente e equilibrada, contribuindo
para redução do grau de endividamento dos
servidores da SEEDF, dos índices de adoecimento
do profissional desta Secretaria e melhoria da
qualidade de vida e bem-estar.

PREVISÃO DO PROGRAMA

Segundo Semestre - Rodas de 
Conversa - Mês : Setembro

Datas: 05/09; 12/09; 19/09 e  26/09

Primeiro Semestre - Ciclo -
Mês : Março, abril e maio 

Datas: 20/03; 27/03; 03/04; 10/04; 
17/04; 24/04; 08/05; 15/05; 22/05 e
29/05



PREVISÃO DO PROGRAMA

Primeiro Semestre 
 Mês: Março e Abril  

Ciclo - Datas: 21/03; 28/03;
04/04; 11/04; 18/04; e 25/04;.

Segundo Semestre 
 Mês : Setembro

Roda de Conversa com os
servidores ingressantes que
estão no final do estágio
probatório 28/09

Ciclo de Qualidade de Vida no Trabalho, 
Saúde Integral e Bem-Estar para

 Servidores Ingressantes

Ciclo de Acolhimento aos
Servidores Substitutos

Primeiro Semestre 
Mês: Março e Abril  

Ciclo - 23/03;30/03;04/04;
 13/04;20/04

PREVISÃO DO PROGRAMA

 Programa para Servidores Ingressantes

-Integrar os servidores ingressantes na Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal com a
finalidade de promover uma ambientação na
Instituição, bem como o desenvolvimento das
capacidades necessárias para o exercício do cargo;
-Acolher o servidor no ato da posse, mediante a entrega
de uma cartilha com informações pertinentes ao
ingresso na SEEDF;
-Instrumentalizar o(a) gestor(a) com um “Guia de
Acolhimento” através de material informativo para este
grupo de servidores;
-Identificar o perfil dos novos servidores através de
uma pesquisa diagnóstica;
-Orientar os servidores quanto às suas atribuições,
direitos e deveres;
-Favorecer o desenvolvimento de competências e
habilidades necessárias para o desempenho do cargo;
-Acompanhar o processo de integração do servidor
ingressante através da pesquisa de acompanhamento.

-Visa acolher e integrar o(a) professor(a) substituto
(a) na  SEEDF;
-Oferecer aos professores(as) substitutos(as)
vivências de reflexão e escuta qualificada, abordando
temas que proporcionem a integração e o
pertencimento na SEEDF durante seu vínculo
contratual, fundamentadas em práticas que visem a
Qualidade de Vida, Bem-Estar no Ambiente de
Trabalho e a Saúde Integral.



Escuta Sensível e Vivências
de Cantoterapia

Prevê a escuta sensível por meio de acolhimento e
vivência de Cantoterapia de forma a auxiliar na
construção de recursos coletivos em busca de
soluções criativas para um fazer em grupo
harmonioso, calcadas em um desenvolvimento de
relações socioprofissionais positivas. 

Programa Estações
O programa busca estimular o autocuidado dos servidores
a partir de campanhas já existentes e desenvolvidas a nível
nacional com várias temáticas, no decorrer do ano.

-Campanha “Janeiro Branco” tem como objetivo
conscientizar sobre a Saúde Mental;
-Campanha “Agosto Lilás” tem como objetivo a proteção da
mulher contra a violência;
-Campanha “Setembro Amarelo” objetiva o combate ao
suicídio;
-Campanha “Outubro Rosa” alerta sobre o Câncer de Mama;
-Campanha “Novembro Azul” objetiva alertar sobre o
Câncer de Próstata. 
"Março das Mulheres Educadoras" são realizadas ações
que despertam para a valorização da Mulher e Servidora
Pública pela sociedade.

Segundo Semestre 
Mês : Agosto e Setembro

Datas: 18/08; 25/08;01/09; 
15/09; 22/09; 29/09;

PREVISÃO DO PROJETO

Primeiro Semestre 
 Mês : Maio e Junho

Datas:09/05; 16/05; 23/05;
 30/05, 06/06 e 13/06.

  



Gerenciamento de Estresse

O projeto visa auxiliar o servidor a identificar
quais são os fatores potencialmente estressantes  
em sua rotina laboral, tendo como foco facilitar  a
construção de estratégias para o autocuidado em
relação à saúde e condições adequadas para o
desenvolvimento integral das suas habilidades no
ambiente de trabalho.

Escuta Sensível e Expressões Criativas 
para Servidores Readaptados e PcDs

PREVISÃO DO PROJETO

Primeiro Semestre     
Mês :  Maio

Segundo Semestre 
Mês :  Setembro (Dia "D" dos PcDs)

Oferecer momentos lúdicos e de expressões criativas,
aos servidores readaptados e PCDs da SEEDF, por meio
da arteterapia. Busca-se promover o autoconhecimento,
auxiliando na expressão dos sentimentos,
comunicação, maior concentração, além de explorar a
imaginação e criatividade, contribuindo para a
diminuição dos efeitos nocivos do estresse no trabalho
e do agravamento de condições de doenças
preexistentes.

Dia "D" dos PcDs - 21 de setembro, é comemorado, no
Brasil, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com
Deficiência

PREVISÃO DO PROJETO 

Primeiro Semestre - Mês : Abril, Maio e Junho

Datas: 28/04; 05/05; 12/05; 19/05; 26/05 e 02/06

Segundo Semestre - Mês : Agosto e Setembro

Datas: 10/08; 17/08; 24/08; 31/08; 14/09 e 21/09



Clínica do Trabalho para os Gestores

O projeto visa proporcionar um espaço de fala e
escuta dos gestores, permitindo a mobilização
subjetiva dos servidores, a ressignificação do
sofrimento relacionado à rotina e demandas de
atividades, o resgate do sentido e do prazer no
ambiente laboral, a fim de promover uma maior
qualidade de vida aos participantes e à
organização do trabalho.

PREVISÃO DO  PROJETO

Primeiro Semestre - Mês : Abril, Maio e Junho

Datas: terças e quintas-feiras

Segundo Semestre - Mês : Agosto e Setembro

Datas: terças e quintas - feiras

Banco de Boas Práticas

PREVISÃO DO PROJETO 

Durante todo o ano

Visa divulgar e conhecer Boas Práticas relacionadas
às iniciativas de promoção da saúde e melhor
qualidade de vida no trabalho em diferentes unidades
administrativas e escolares da SEEDF que tenham
relevância na localidade em que foram
implementadas.

O ponto alto dessa proposta encontra-se na
organização de um evento anual a ser realizado ao
final do ano letivo, para troca de experiências práticas
em QVT, com a intenção de articular as medidas
necessárias à adoção de Boas Práticas em QVT num
caráter mais ampliado na rede de educação

 



 Iniciativas Exitosas na Socioeducação

PREVISÃO DO PROJETO 

Durante todo o ano

O intuito do projeto é proporcionar um espaço de troca
de experiências entre os servidores da SEEDF que atuam
no sistema socioeducativo, com o objetivo de valorizar e
dar visibilidade às práticas exitosas na socioeducação. 

Essa oportunidade de diálogo e aproximação entre os
profissionais fomenta conhecimento, compartilhamento
e multiplicação dessas práticas de sucesso. 

Projeto Ser-Vir

Visa a valorização, motivação, integração e troca
de experiências, com foco no bem-estar dos
servidores da Secretaria de Estado de Educação
– SEEDF. O objetivo é de que o projeto se
constitua em uma importante iniciativa de
valorização do profissional da educação, por
meio de práticas de prevenção e de cuidados
para promover o bem-estar, prevenindo
adoecimento, além de melhorar as relações
socioprofissionais.

Importante - Para a adesão ao projeto SER-VIR
existem critérios a serem observados e
responsabilidades por parte da Unidade Escolar,
do servidor professor/facilitador, do servidor
participante e da SUGEP/ASQVT.

PREVISÃO DO PROJETO 

Durante todo o ano



Projeto Reconhe-SER

O intuito do projeto é valorizar, reconhecer e
proporcionar espaços de trocas entre os servidores
readaptados e PCDs da carreira magistério, fora de
regência de classe, possibilitando um resgate da
autoestima, do sentimento de pertencimento à
instituição e da própria identidade laboral.

Busca-se contribuir para a redução no número de
adoecimento dos servidores PcDs e readaptados,
promovendo oportunidades de valorização e
reconhecimento das suas práticas exitosas.

Para o desenvolvimento do projeto são realizadas
visitas técnicas às Coordenações Regionais de Ensino,
com o intuito de identificar os trabalhos
desenvolvidos pelos servidores nas Unidades
Escolares.

     Visitas às UEs entre os meses de
abril a julho

Público alvo: Professores readaptados
e PcDs da carreira magistério

PREVISÃO DO PROJETO 

Projeto Inspiração

Visa promover encontros em pólos regionais
para apresentações orais de projetos
desenvolvidos nas unidades escolares em
ambientes de salas de  leituras e/ou bibliotecas,
hortas escolares, entre outros, proporcionando
o compartilhamento de vivências, aprendizados
e experiências dos servidores readaptados e
PcDs da carreira magistério, não regentes de
classe, que atuam nesses contextos. 

PREVISÃO DO PROJETO 

Mês: Agosto



Para Além da 
Regência de Classe

PREVISÃO DO PROJETO

Mês :  Outubro

Por meio de exposição busca resgatar,
valorizar e dar visibilidade aos trabalhos
desenvolvidos por servidores que se encontram
em situação funcional específica de
readaptação, possibilitando um resgate da
autoestima, do sentido de pertencimento à
instituição e da própria identidade laboral.

PREVISÃO  

Mês: Outubro

SENAQVT - Seminário  de Qualidade de Vida 
e Bem-estar no Ambiente de Trabalho

A realização do SENAQVT apresenta temas que corroboram
com as diretrizes e normativos da SEEDF que tratam sobre
a valorização e a qualidade de vida, saúde e bem-estar dos
servidores no ambiente de trabalho, Portaria 281, de 21 de
junho de 2021, garantindo a efetiva implantação desta
política no âmbito do DF.

A escolha dos temas tem como objetivo auxiliar o servidor a
minimizar os efeitos negativos de experiências vivenciadas
no ambiente de trabalho, tais como danos psíquicos, e
promover o desenvolvimento de novas habilidades voltadas
para a promoção de saúde integral.



 Intervenção em Crise - 
Plano de Paz nas Escolas

Enlutados

Ações de Posvenção

Cronograma:
 

  Atendimentos de acordo com as solicitações recebidas através do SEI pelas
Coordenações Regionais de Ensino.

      As ações e projetos serão desenvolvidos de acordo com o planejamento e a capacidade
da UQVT.

      É importante que ao acolher as ações/projetos a CRE disponibilize um local central para
que um maior número de servidores de todas as Unidades Escolares possam participar.  

                                          

Contato:

    E-mail: asqvt.sugep@se.df.gov.br
    Telefone: 3901-1866
    Endereço: Setor Comercial Norte - Quadra 06, Conjunto A, Shopping ID, Torre A, 2ºandar.  




