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Introdução: O presente trabalho se refere a um projeto de extensão dos cursos de
Psicologia e Pedagogia do Unileste, que visa identificar a presença de indicadores de
risco para o desenvolvimento integral de crianças, investigando a consciência que elas
têm sobre suas condições de vida. Além de olhar para suas necessidades e
expectativas, para então, desenvolver ações educativas e programas protetivos com a
participação da comunidade de pais e educadores. Objetivo:  Tem como objetivo
promover o desenvolvimento social e emocional de estudantes, por meio do
enfrentamento das diferentes formas de violência apresentadas nas escolas. 
Metodologia:  O público alvo deste trabalho foram oito crianças, com idades entre seis
e nove anos, escolhidas pela direção da escola pública na qual estudam, com queixas
de indisciplina, baixo rendimento escolar e com quadro de vulnerabilidade social. A
metodologia consistia em atividades lúdicas, em oficinas de grupos. Os encontros
foram semanais, totalizando nove, neste primeiro semestre de trabalhos. Paralelamente
às oficinas, a partir da necessidade do trabalho desenvolvido, as professoras e/ou
pais/responsáveis eram incluídas nas ações. Resultados:  Os resultados parciais
evidenciaram que as crianças tinham dificuldades em se envolver nas atividades que
exigiam maior desenvolvimento do pensamento e da socialização. Mostraram, ainda,
que havia uma maior participação das crianças em atividades às quais eram utilizadas
metodologias ativas. Nestas, elas traziam suas histórias de vida, imbuídas de afetos e
carregadas de situações às quais a violência se apresentava, nas suas diversas formas. 
Conclusão:  Neste contexto, as extensionistas realizaram um trabalho de
ressignificação das histórias, esperando contribuir para o desenvolvimento social e
emocional dos participantes. Para a sequência do trabalho, procurar-se-á envolver mais
sistematicamente os professores e/ou responsáveis, bem como a rede de proteção
social, agindo, portanto, de forma preventiva e protetiva. 
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