
 

 

RESIGNIFICANDO O SENTIDO DA EXISTÊNCIA 

 

 Projeto elaborado com a proposta de valorizar e homenagear os colaboradores 

pelos serviços prestados e ainda apresentar novas possibilidades e objetivos para essa 

nova fase da vida (aposentadoria). 

 Este projeto visa atenuar os impactos nocivos causados pelo desligamento de 

vínculos estabelecidos durante o cotidiano de trabalho, incentivando a busca por novas 

possibilidades para dar sentido à existência. 

São seus objetivos: 

Fortalecer a Humanização nas relações de trabalho na instituição. 

 Prestar homenagem de reconhecimento e valorização pela instituição e seus 

líderes ao trabalho dedicado  dos colaboradores: 

 Orientar quanto à importância de buscar novas metas e expectativas para o 

cotidiano de vida. 

Fornecer informações e opções de atividades em centros de referência para a 

terceira idade e outras instituições recreativas e sociais. 

 Estimular a manutenção de comportamentos pró-ativos para manutenção da 

saúde física e emocional e em busca da melhor qualidade de vida , através do lazer e do 

convívio social. 

Como é feito? 

Identificamos os colaboradores a serem aposentados através da lista fornecida 

pela equipe da contagem de tempo. Por meio desta emitidos convites aos colaboradores 

aposentáveis e seus respectivos diretores. 

 Elaboramos certificados aos mesmos, que são confeccionados em forma de 

mensagens para enfatizar o caráter de aconchego e humanização do encontro. 

 Além do envio dos convites o contato telefônico é realizado para valorizar a 

presença e incentivar a participação, proporcionando uma proximidade maior da equipe 

com os homenageados e incentivando as lideranças quanto à importância do seu papel 

neste momento, uma vez que caberá ao líder a entrega do certificado no dia do evento. 

  

 

 



 

 

 

O anfiteatro, local escolhido para a realização do evento é preparado com flores  

e um café da manhã, para recepcionar calorosamente os homenageados. 

 Durante o evento é feito o registro fotográfico de todos os participantes nas 

diversas etapas de entrega dos certificados e ainda uma imagem registrada do conjunto 

com todos participantes. Estas fotos são enviadas a cada homenageado, com o propósito 

de compor as opções do porta-retrato que todos recebem como  presente.  

 Nos últimos anos temos trazido apresentação de dança de salão na terceira idade 

e a dona da escola sorteia algumas aulas para os colaboradores. 

 Teremos um evento nos próximos dias onde será feita a apresentação de uma 

palestra com uma psicóloga cujo tema é Administração do Tempo dos Aposentados e 

Aposentáveis. 

 
 

 

 

Telefone de contato 4723-9931 (Nanci) ou 4723-9885 (Fatima) 


