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Introdução: O presente resumo aprensenta um relato de experiência de uma bolsista
de pesquisa do UNIEDU, a pesquisa foi realizada no Serviço de Atendimento
Psicológico (SAP). É possível identificar a importância do serviço para a comunidade
em geral. O serviço presta muitos atendimentos e com isso auxilia a sociedade
chapecoense.

Objetivo:

O objetivo principal desta pesquisa é investigar as

percepções, o comportamento, o sentimento do entrevistado. Nos permite obter
dados para ampliar os estudos e ter maior compreensão nas áreas mais afetadas e
com isso poder mapear as demandas mais necessitadas.

Método: Os dados foram

coletados por meio de análise dos prontuários que se encontram na Clínica escola
no Serviço de Atendimento Psicológico, com início em outubro de 2020. A análise de
dados foi descritiva e exploratória. Neste período foi necessário interromper algumas
coletas em função do agravamento da pandemia do Covid 19. Resultados: Esta
coleta de dados mostrou que as dificuldades de aprendizagem estão relacionadas
aos transtornos e os conflitos familiares onde pode gerar agressividade, tristeza, medo
e problemas comportamentais. A amostra deste estudo/pesquisa foi composta por
110 casos, onde foram 88 crianças (60 masculinos) e (28 femininos). Seguimos com
mais 18 adolescentes (8 meninas e 10 meninos), e por fim 4 adultos (2 homens e 2
mulheres). Pais e profissionais da educação são os principais agentes que buscam
ajuda e encaminhamentos para seus filhos e/ou alunos. Conclusão: Conclui-se que
as dificuldades de aprendizagem estão presentes em muitas famílias e que essas por
sua vez estão buscando diagnóstico e auxílio para melhorar o desempenho escolar
e também a qualidade de vida desses indivíduos. Com a busca das famílias os
estagiários do SAP podem aprender e desenvolver habilidades profissionais para sua
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evolução teórica/prática. Com a pesquisa foi possível que a acadêmica bolsista
pudesse aprender mais sobre pesquisa científica e também sobre avaliação
psicológica.
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