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O QUE É ENGAJAMENTO   
O engajamento organizacional é uma ligação 
psicológica, afetiva do indivíduo à 
organização, e reflete, até certo ponto, o 
quanto os valores e os objetivos 
organizacionais são congruentes com os 
valores e os objetivos individuais.  (Oliveira, 
2017). 
Karin Parodi – CEO da Career Center 
publicou no site Harvard Business Review 
Brazil que a melhor definição de 
engajamento está na ligação afetiva, de 
valores e de objetivos do negócio, 
congruentes entre o funcionário e a 
organização. Engajar é promover a 
sustentabilidade dos resultados e isso se 
consegue em função do alto nível de energia, 
comprometimento, resiliência, entusiasmo e 
busca por desafios. Adicionalmente, grau de 
autonomia, oportunidade de aprender e ser 
reconhecido por meio de feedback 
construtivo. O conjunto destes elementos 
leva o profissional a sentir-se realizado e, 
consequentemente, feliz. É preciso 
esclarecer em tempo também que o 
engajamento não depende só da empresa e 
da liderança. Características de 
personalidade como otimismo, 
automotivação, autoestima elevada, sentido 
de pertencer e influenciar colegas, ser 
alguém que está de bem com a vida e que se 

entusiasma com as buscas e conquistas 
também fazem muita diferença na 

construção de um time que tenha alto grau 
de engajamento. (Parodi, 2015) 
Segundo Éfrem de Aguiar Maranhão 
Secretário de Educação do Estado de 
Pernambuco: “Vivemos o momento da 
ruptura do modo tradicional da educação. 
Não se pode simplesmente exigir que o 
professor tenha respostas prontas para 
fenômenos e processos de mudança diante 
dos quais ele e a sociedade ainda se 
encontram perplexos. É preciso sensibilizá-
lo, conquistá-lo, envolvê-lo e, sobretudo 
capacitá-lo para dar condições de trabalho e 
valorizá-lo, para que este processo de 
transformação aconteça na escola e 
repercuta na aprendizagem do aluno”, 
portanto o engajamento está relacionado ao 
processo de transformação dos atores 
escolares e o grau de envolvimento na 
conquista dos objetivos. 
Engajamento este que o professor 
desenvolve sua atividade profissional e se 
constitui como tal, também e 
principalmente, no espaço escolar. A escola, 
como local de trabalho, é o micro-contexto 

social e histórico que ele exerce com 
plenitude sua ação como “ser de 
transformação” Apud (DAMASCENO E 
THERRIEN,200, p.17) . É neste contexto, por 
meio de sua ação junto aos demais atores 
sociais presentes à escola (colegas de 
trabalho, gestores, funcionários e alunos) ou 
que a ela se vinculam (comunidade em geral 
e técnicos do sistema), e com os quais 
precisam negociar, discutir e entrar em 
acordo, tendo em vista a efetivação dos 
objetivos educacionais, que o professor se 
define como sujeito de práxis. 
Ele assim se constitui pela sua ação reflexiva 
crítica frente às relações que estabelece com 
as pessoas e com seu trabalho. Esta 
concepção exige que o professor situe “seu 
mundo de ação e de reflexão” para além da 
sala de aula e de ‘como’ melhor conduzir  a 
interação sociocognitiva, visando à 
aprendizagem de seus alunos. ((orgs.), 2007) 
 
Acesse o link: 
https://youtu.be/mBluNKV2SWQ  e reflita a 
analogia de animação com a gestão escolar 
que irá abordar sobre resiliência, 
automotivação, sentimento de 
pertencimento e perseverança. 
 
 

Engajamento no Ambiente Escolar 

A QUALIDADE NO TRABALHO 
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Você sabia que participarão do processo todos os 
servidores/empregados que se encontram ativos, exceto os que 
ingressaram após 01/07/2016. 
E o processo de 2017 será constituído do período:  

 de 01/07/2016 a 30/06/2017  
Fará jus à progressão o servidor/empregado que após o 
cumprimento de 2 (dois) anos de efetivo exercício no grau em que 
estiver enquadrado obtiver resultados satisfatórios em 2 (duas) 
avaliações de desempenho, de acordo com o artigo 16 da Lei 
Complementar nº 1.044/2008, com as alterações introduzidas 
pelo inciso V, do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.240/2014. 
O processo de Evolução Funcional (Progressão) é composto por 9 
fases, tendo a 1ª Fase iniciado em 06/06/2017 e a última fase 
terminando em 29/08/2017. 

 
FIQUE ATENDO AO CRONOGRAMA DE CADA FASE 

 
1ª Fase – de 19/06/2017 a 23/06/2017 

Preenchimento dos dados cadastrais e indicação das unidades de 
trabalho e avaliadores pelos empregados públicos/ servidores 
estatutários, preenchimento das informações da Unidade de 
Trabalho e da carga horária no caso dos docentes e indicação dos 
avaliadores de acordo com a área de atuação. 
 

2ª Fase – de 19/06/2017 a 07/07/2017 
 
Entrega pelos empregados públicos / servidores estatutários de 
documentos comprobatórios de Atualização Profissional à 
Comissão Local da Unidade Sede 
 
Atualização Profissional 

Deverão ser aceitos os documentos comprobatórios de 

atualização profissional e atividades acadêmicas realizadas no 
período:  
 de 01/07/2016 a 30/06/2017  
 

3ª Fase – de 26/06/2017 a 04/07/2017 
 

Caberá à Comissão Local de Avaliação da Unidade Sede, por meio 
de login e senha, efetivar as seguintes operações: 
- Validação dos Dados Cadastrais; e verificar o correto 
preenchimento da Área de Atuação. Este campo é de suma 
importância porque direciona o tipo de avaliação que será feita 
por cada empregado/servidor dentre outras atividades. 

 
Para as demais fases acompanhe cronograma divulgado via e-
mail e no mural da sala dos professores ou ainda em caso de 
dúvidas, consulte a Comissão Local de Avaliação.  

 

 
4ª Fase – de 04/07/2017 a 10/07/2017 

 
5ª Fase – de 05/07/2017 a 10/07/2017 

 
6ª Fase – de 11/07/2017 a 21/07/2017 

 
7ª  Fase – de 24/07/2017 a 28/07/2017 

 
8ª  Fase – de 24/07/2017 a 11/08/2017 

 
9ª  Fase – de 19/08/2017 a 29/08/2017 
 

Na nossa escola a comissão de avaliação é composta pelos 
servidores: Guilherme Torres Pavani Torres, Lilian Paulucci 
Martins dos Santos, Reginaldo Lima Moreira e André Susigan. 

 

FIQUE ATENTO AS DEMAIS FASES E DATAS, HAVERÁ A 
NECESSIDADE DE SUA PARTIPAÇÃO ATÉ O FINAL DO 
PROCESSO. 

 
Aprovação 

Será aprovado, o empregado público/servidor estatutário que 
obtiver nota final igual ou superior a 75%, sendo composta 
conforme segue:  
 

 
 

Texto para reflexão 

“Existe um ditado árabe que diz: “Quem planta tâmaras, não 
colhe tâmaras!”  

Isso porque, antigamente, as tamareiras levavam de 80 a 100 
anos para produzir os primeiros frutos. Atualmente, com as 
técnicas de produção modernas, esse tempo é bastante reduzido, 
porém o ditado é antigo e sábio. 

Conta-se que certa vez um senhor de idade avançada plantava 
tâmaras no deserto quando um jovem o abordou perguntando: 
“Mas por que o senhor perde tempo plantando o que não vai 
colher?”. O senhor virou a cabeça e, calmamente, respondeu: “Se 
todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras”. Ou 
seja, não importa se você vai colher, o que importa é o que você 
vai deixar… 

Cultive, construa e plante ações que não sejam apenas para você, 
mas que possam servir para todos e para o futuro. 


