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Introdução: O presente relato diz respeito a prática de Estágio Supervisionado Básico
I, do 7º período do curso de Psicologia, do Centro Universitário do Leste de Minas
Gerais, realizada em um projeto social no Vale do Aço, no 1º/semestre de 2016. O
trabalho constou de várias atividades práticas desenvolvidas durante um processo de
avaliação e intervenção psicológicas, com vistas a promover melhorias na qualidade de
vida de duas crianças selecionados pela diretoria do projeto. Também possibilitou que
a estagiária pudesse praticar e aprimorar conhecimentos teóricos e práticos previstos
na formação do profissional Psicólogo, como instrumentos e técnicas e, elaboração de
documentos. Objetivo: Promover melhoria na qualidade de vida acadêmica e familiar
dos participantes. 
Contribuir para adaptação ao novo arranjo familiar para o participante I; Produzir
ambiente para aprendizagem de habilidades e competências acadêmicas e sociais
consequenciando satisfação nas relações interpessoais na escolar, na família e em
ambientes sociais do participante II. Metodologia: 2 participantes do sexo masculino
com 7 anos.  Avaliação: Entrevistas realizadas-2 semi-estruturadas com os pais e 2
com a coordenadora do projeto, 2 lúdicas com as crianças e, entrevistas 1
semiestruturada com uma professora da criança 1; 1 sessão de observação sistemática
de 15 min, no projeto social com a criança 2; aplicação da WISC III na criança 1 para
verificar qualidade do repertório acadêmico. Intervenção: P1-7 encontros, 5 com a
criança e 2 com o pais. P2-10 encontros, 7 com a criança e 3 com os pais. As
atividades lúdicas visaram ensinar comportamentos acadêmicos e sociais adaptativos. 
Resultados: A queixa do participante I apresentada pela escola, família e coordenadora
do projeto se relacionou a dificuldades no contexto escolar, visto que se mostra agitado
e não realiza nenhum tipo de tarefa completamente. Viu-se que o contexto familiar,
que se transformou com a chegada da irmã, teve influência sobre a necessidade de
afeto, dificuldade de concentração escolar e cansaço físico e mental. Assim, a
intervenção compreendeu um trabalho para compreensão da nova estrutura familiar e
orientação dos pais para com as atitudes com estes, o que foi positivo. A queixa do
participante II estava em torno da dificuldade em manter relacionamentos interpessoais
saudáveis, visto que este se envolve em brigas com os colegas em vários contextos.
Viu-se que está criança apresentava dificuldades no relacionamento interpessoal e
imposição de regras e limites, não compreendendo a necessidade de aceitação do
diferente e relacionamento com este. Assim, na intervenção, houve maior contato com
os pais para treiná-los quanto as questões apresentadas, sendo que com empenho deste
foi possível obter resultados importantes com a criança.  Conclusão: Na criação do
vínculo, coleta de informações e intervenções, o trabalho com o lúdico foi essencial
para o envolvimento das crianças. Destacou-se a necessidade de investigar
adequadamente as hipóteses levantadas para o bom andamento do processo, sendo que
a adequada investigação das demandas foi essencial para identificar os verdadeiros
problemas.

Palavras-chave: Psicologia. Projeto social . Estágio . 

Agências de fomento: Não tem 

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


