ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I - INTERVENÇÃO EM GRUPO DE CRIANÇAS
DE SEIS A NOVE ANOS DE IDADE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE
TANGARÁ/SC
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Introdução: A escola constitui-se como um dos lugares mais significativos na vida da
criança ou do jovem, pois é nesse ambiente que eles passam mais da metade de
seu tempo diário. No espaço escolar, os indivíduos ampliam seus relacionamentos
interpessoais e sua rede de contatos sociais, entrando em contato com uma série de
conhecimentos e vivências. Desta forma, a atuação e prática do psicólogo no
contexto educacional devem estar ligadas a um processo de reflexão crítica da
realidade, do dia-a-dia da escola e de seus integrantes, conhecendo o aluno por
meio do diálogo com todos os diversos elementos envolvidos com a aprendizagem.
Objetivo: Realizar palestra sobre sexualidade e prevenção à violência com crianças
do ensino fundamental. Método: A intervenção foi desenvolvida em período de
tempo de 8 horas, sendo realizadas em duas manhãs. Participaram da intervenção
cerca de 30 estudantes do ensino fundamental, com idades entre 6 a 9 anos.
Realizou-se a atividade com o auxílio de recursos digitais, e posteriormente a
produção de desenhos acerca do assunto trabalhado.

Resultados: A partir da

intervenção realizada, constatou-se algumas demandas relatadas pelos alunos,
onde

foram

produzidos

relatórios

psicológicos

encaminhamentos aos órgãos competentes.

e

posterior

os

devidos

Conclusão: Além de prevenir

problemas intelectuais ou comportamentais, o psicólogo deve favorecer a criação
de espaços de promoção da saúde, a fim de promover a saúde e o bem-estar de
todos os que frequentam instituição escolar e, a partir de suas estratégias de
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intervenção, proporcionar a diminuição de dificuldades no processo de adaptação
escolar e de aprendizagem.
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