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Introdução: Este trabalho relata o processo e conclusão das atividades realizadas na
disciplina de Estágio Supervisionado Básico I do curso de Psicologia do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais. As intervenções de ludoterapia ocorreram em
um projeto social da cidade de Ipatinga. Foi realizado o atendimento clínico individual
de uma criança de 10 anos, objetivando-se trabalhar questões escolares e familiares
que influenciam em sua qualidade de vida. Além disso, possibilitou a aplicação prática
dos conteúdos teóricos estudados.  Objetivo: Otimizar a qualidade de vida do
participante nos aspectos familiares e escolares;promover intervenções
ludoterapêuticas para fortalecimento de vínculo;	possibilitar reflexões sobre o
autoconhecimento, relacionamentos interpessoais e regras.  Metodologia: O
participante atendido foi uma criança do sexo masculino, 10 anos, estudante do 5º ano
de uma escola pública e residente em Ipatinga. Foram realizados o total de 12
atendimentos, com a periodicidade de uma vez por semana e uma hora de duração por
atendimento, em uma das salas do projeto social. Os instrumentos utilizados foram
entrevistas livres com os pais e responsáveis para escuta das demandas; observação
participante com a criança; técnicas de ludoterapia, como jogos diversos, bonecos,
carrinhos, lápis de cor e folhas A4.  Resultados: Na etapa inicial, buscou-se conhecer
as demandas apontadas pela família, sendo indicado que a criança apresenta
dificuldades de aprendizagem e para se concentrar nas tarefas escolares e foram relatos
conflitos familiares. Os quatro primeiros encontros com a criança objetivaram o início
da criação do vínculo terapêutico, rapport, levantamento de informações sobre a
criança e observação participante. Os atendimentos seguintes enfocaram as questões
familiares e escolares apresentadas. Percebeu-se que a criança apresenta raciocínio
lógico desenvolvido e capacidade de aprendizagem de novos repertórios e regras,
porém apresenta dificuldades na leitura, escrita e habilidades matemáticas, sendo
necessário um acompanhamento pedagógico para auxiliá-lo nas atividades escolares
cotidianas. Em relação ao comportamento orientado para regras e limites, percebe-se
que a criança apresenta conhecimento das regras existentes no ambiente escolar e
familiar, porém não as respeita em muitas situações, sendo punido por professores e
pela família. Dessa forma, buscou-se discutir por meio de atividades lúdicas sobre o
autocontrole, a fim de promover aprendizagem de novos repertórios comportamentais
em diferentes contextos. Discutiu-se sobre o processo de medicalização que ocorre em
várias situações na sociedade atual, para que haja uma avaliação multiprofissional
criteriosa para verificar a necessidade de uso do medicamento pelo participante. 
Conclusão: O presente trabalho abordou sobre o processo de avaliação psicológica e
intervenção ludoterapêutica para o participante e buscou promover um espaço para
reflexão sobre os pontos familiares e escolares, ligados à otimização da qualidade de
vida do participante, pautando-se em referenciais teóricos e éticos da Psicologia. 
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