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Introdução: O presente resumo trata das atividades práticas desenvolvidas em campo
através da disciplina estágio básico I e II pela discente e foram supervisionadas pela
docente do curso de Psicologia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais. O
tema trabalhado foi relações interpessoais na pré-escola. A escolha do tema foi
identificada através do levantamento de necessidades psicossociais realizado pela
discente durante visitas à instituição no semestre passado, onde foi realizado um
projeto para auxiliar no trabalho de intervenção. Objetivo: O objetivo do estágio foi
trabalhar o tema relações interpessoal na pré-escola com os funcionários do Centro
Municipal de Educação Infantil Sion. Metodologia: A intervenção psicossocial foi
desenvolvida em duas etapas, a primeira foi um encontro que teve como referência as
teorias de oficinas em dinâmica de grupo de Afonso (2002). Para Afonso (2003), a
oficina é um trabalho estruturado com grupos e focado em um tema central que o
grupo se dispõe a elaborar. Já a segunda etapa ocorreu através de sete visitas a
instituição onde a estagiária utilizou dois métodos, observação participante e
entrevistas individuais, que foram realizadas em todos os setores da instituição a fim
de coletar informações para auxiliar a instituição à melhorar as relações interpessoais.
Resultados: De acordo com o conteúdo obtido através dos métodos aplicados foi
possível confirmar a importância de se trabalhar o tema relações interpessoais na
instituição, foi possível ainda identificar algumas variáveis que possam de alguma
maneira ter contribuído para as dificuldades nas relações entre os funcionários, como
falhas na comunicação, conflitos e falha na divisão de tarefas. Cabe ressaltar outra
questão que foi identificada durante o processo e que merece atenção, como a falta de
treinamento das monitoras para cuidar das crianças. Já como fatores favoráveis são
possíveis citar o acolhimento da estagiária, a inclusão da instituição na cultura e na
sociedade, e a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais. O objetivo do
estágio foi alcançado, através dos métodos e da intervenção foi possível trabalhar o
tema relações interpessoais com os funcionários da pré-escola. Conclusão: Após o
estágio pôde-se observar que não foi possível realizar grandes mudanças, mas o
principal objetivo do estágio foi alcançado. Através da oficina de dinâmica de grupo,
das observações participantes e das entrevistas individuais foi possível promover a
discussão e a reflexão a cerca do tema relações interpessoais. 
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