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Introdução: A realização do Estágio Básico V em uma instituição escolar possibilita
a vivência prática, mas também uma maior aproximação e conhecimento de uma
das áreas da Psicologia, a Psicologia Escolar.

Objetivo: Realizar o processo de

observação, planejamento, intervenção e avaliação em diferentes contextos de
atuação profissional do psicólogo. Método: Foi elaborado um formulário para
abordar as percepções dos professores frente às dificuldades e facilidades da
profissão no cenário habitual e também no de pandemia, após a coleta de dados
de 15 (quinze) professores, foi realizada a observação das respostas e a intervenção
psicopedagógica com duas dinâmicas, contendo uma devolutiva em forma de
fôlder digital. Resultados: A partir das dinâmicas houve um reforçamento aos
professores sobre crença nas habilidades que possuem para prosseguirem na
função que exercem, o auxílio na lembrança diária de que são pessoas importantes
para a humanidade através da docência e a estimulação para continuarem
exercendo a profissão com exímio. Conclusão: Considerando as dificuldades
encontradas pelos professores, tais ainda mais explícitas no momento de pandemia,
pode-se realizar uma intervenção que fez com que os docentes refletissem sobre o
ato de agir com os alunos e colegas de trabalho, e a importância da autoestima e
autoconfiança, gerando assim, momentos edificantes de reflexão entre os
participantes que fizeram-se presentes na reunião virtual.
Portanto, a partir do estágio foi possível vivenciar as particularidades da profissão e
conhecer novas realidades, métodos e clarificar dúvidas referentes a carreira
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profissional, favorecendo também ao acadêmico a aproximação da realidade e
do que lhe aguarda quando for um profissional graduado.
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