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Introdução: Considerando a Psicologia Escolar como área de atuação prática, o papel
do psicólogo no contexto escolar deve utilizar uma psicologia crítica e contextualizada,
que rompe com a patologização e medicalização, afastando do modelo clínico
assistencial.
Sendo assim, esse trabalho trata-se de um projeto de intervenção escolar no qual o foco
é o desenvolvimento da autonomia e trabalho em equipe na educação infantil de uma
escola pública de Timóteo/ MG.
 Objetivo: O projeto teve como objetivo possibilitar uma busca no desenvolvimento
das relações interpessoais e da autonomia dos alunos, a partir do favorecimento das
relações interpessoais; promovendo a busca da autonomia nos alunos e oportunizando
a melhora das relações dos alunos durante as tarefas em grupo. Metodologia: O projeto
de intervenção teve como embasamento teórico a teoria das Oficinas de Dinâmicas de
Grupos: Um método de intervenção psicossocial, cuja autora é Lúcia Afonso, pois as
oficinas possibilita que os sujeitos se envolvam de maneira integral, compartilhando as
formas de pensar, agir e sentir, as experiências vivenciadas. Neste projeto foram
realizados quatro encontros, com vinte e dois alunos do terceiro ano do Ensino
Fundamental da Escola Municipal “Joaquim Ferreira de Souza". Resultados: Houve
total participação dos alunos nos quarto encontros, sobre as técnicas realizadas, no
momento de reflexão, os alunos diziam claramente tudo o que eles aprenderam, sobre
pedir ajuda uns dos outros e, além disso, afirmaram que às vezes em algumas
atividades nós precisamos dos amigos para a mesma ser desenvolvida.
 Conclusão: Percebeu-se durante o desenvolvimento do projeto, que a turma evoluiu
em ambos aspectos objetivados. No quesito autonomia conseguiram desenvolver
atividades sozinhos, mas trabalhando as relações interpessoais as crianças perceberam
a importância do outro.
Conclui-se então que o projeto foi desenvolvido com sucesso, obtendo êxito perante o
objetivo proposto.
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