Tema: Atuação do Psicólogo Escolar no Processo de Inclusão

Procedemos a um levantamento de alguns parâmetros que envolvam questões da atuação da Psicologia Escolar e Educacional, assim como buscamos desvelar a história da evolução escolar, que passou de instituição e orfanatos para centros de ensino e aprendizagem, abordaremos as fases do desenvolvimento da criança no olhar de alguns teóricos. Abordaremos a atuação da Psicologia no contexto escolar, como também as possibilidades do Psicólogo Escolar em vir a atuar junto às escolas com projetos para beneficiar e proporcionar a qualidade da aprendizagem e do desenvolvimento psicológico e social dos docentes e grupos de alunos das escolas onde o profissional está inserido.
Caracterização:
O local visitado foi o Colégio 7 de Setembro, no qual a psicóloga Isabelle relatou como é a dinâmica do trabalho no local escolar em que ela acompanha os alunos em rendimento escolar fazendo uma análise diferenciada com os alunos de inclusão, isto é, aqueles que apresentam alguma deficiência ou dificuldade no processo de aprendizagem. O local é bastante adaptado para as crianças com brinquedos, materiais didáticos adequados para cada idade. Além disso, realiza campanhas para incentivar a alimentação saudável. Ao longo da visita a psicóloga relatou que os alunos de inclusão são acompanhados diretamente pelo SOE (Sistema de orientação educacional), juntamente com os pais para obter o melhor rendimento escolar da criança e também a interação dele com os demais.
Metodologia:
Para coletas de dados e análise de resultados a profissional de psicologia expôs a sua dinâmica de trabalho na escola com os alunos e logo em seguida ela abriu espaço para perguntas semiestruturadas efetuadas pelos alunos durante a entrevista, no qual foi realizada a visita escolar. No decorrer da visita foi questionado como era realizado o trabalho com os professores no processo de inclusão dos alunos com deficiência. Eles utilizam dinâmica de grupo para a inclusão desses alunos.
Justificativa:
A psicologia escolar foi escolhida por ser um assunto abrangente e atual e de grande importância no processo de aprendizagem e na construção do caráter dos alunos. Esse assunto é também um pouco polêmico, pois em alguns casos alguns alunos evitam serem acompanhados pelo psicólogo presente no ambiente escolar.
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