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Introdução: O projeto a ser apresentado refere-se a uma proposta da disciplina
Psicologia e Educação II do curso de Psicologia. Nele será contemplado intervenções
realizadas em uma escola de Educação Infantil. Em momentos de visitas à escola,
buscou-se fazer uma reflexão que permitisse pensar uma atuação da Psicologia Escolar
capaz de compreender a realidade de todo o contexto. Houve a oportunidade de
conhecer práticas tradicionais, mas também projetos inovadores que sinalizam um
avanço no caminho da educação infantil e, apesar do local não contar com uma grande
infraestrutura, permitiu-se constatar o esforço dos profissionais em trabalhar com os
recursos existentes ali. Objetivo: Contribuir para conscientização acerca de
transformações que promovam novos olhares para o contexto escolar. 
Oportunizar aos professores reflexões quanto à relevância da formação continuada.
Esclarecer aos professores as possíveis contribuições relacionadas a dificuldade de
aprendizagem e orientar sobre a importância de se trabalhar as potencialidades do
aluno de forma Metodologia: Utilizou-se como base teórica a Psicologia de grupos. De
acordo com Afonso (2010), \\\"grupo é um conjunto de pessoas unidas entre si porque
se colocam objetivos e/ou ideais em comum e se reconhecem interligadas por
estes\\\".Nos grupos, os sujeitos humanos se reconhecem como participantes de uma
sociedade, inseridos em uma teia de relações e papéis sociais. Desta forma, o
desenvolvimento das temáticas aconteceu em quatro encontros, foram discutidas e
então trabalhadas, as demandas levantadas por meio de oficinas em dinâmica de grupo,
associando informação e experiência de cada participante por meio de técnicas de
animação, mobilização e comunicação em grupo. Resultados: Durante a intervenção,
os encontros aconteceram de maneira produtiva, houve interação entre as
coordenadoras e o grupo que buscou expressar suas opiniões e contribuir com o
trabalho. As professoras utilizaram os momentos de reflexão para expor seus
sentimentos, dúvidas, expectativas e inseguranças com relação ao contexto escolar. De
maneira geral, o foco direcionou às seguintes questões: crianças com dificuldade de
aprendizagem, e a dificuldade de intervir nessas situações e a não ofertas de cursos
e/ou outras oportunidades parte da escola.
	Nesse sentido, a formação de professores como objeto de estudo destina-se a diversas
possibilidades. Foram realizadas discussões quanto a formação continuada a fim de
proporcionar a construção do conhecimento, bem como a correspondência com as
práticas a serem exercidas, enfatizando a importância da subjetividade de cada aluno e
seus determinantes relacionas. 
	Oportunizou-se reflexões evidenciando que a educação em si caminha atrelada a uma
série de outros condicionantes. Neste momento, buscou-se conscientizar o grupo em
deixar de lado meios de justificar o fracasso escolar, para então tentar compreender os
motivos que levam ao não-aprender. As oficinas enfatizaram o importante papel do
professor enquanto promotor de um espaço que estimule os alunos, colabore com sua
aprendizagem e que atue sobre suas Conclusão: O projeto atingiu as expectativas
esperadas. Ao logo dos encontros trabalhamos a concepção de dificuldade de
aprendizagem e a importância de uma formação continuada para atuação das
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professoras, bem como problemáticas educacionais e emocionais em sala de aula. Em
todos os momentos o grupo socializou tornando os encontros mais produtivos.

Palavras-chave: Formação continuada. Educação infantil. Psicologia escolar. 
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