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INTRODUÇÃO
A Psicopedagogia Institucional1 é um campo de atuação que

A ação interventiva foi planejada durante 3 encontros on-line,

visa desenvolver ações interventivas2 para a resolução de problemas

divididos nos seguintes temas: interação socioemocional para a equipe de

identificados no local avaliado. A avaliação institucional escolar tem por

professoras, competências socioemocionais na Educação Infantil e o

objetivo fortalecer a identidade do grupo e transformar a realidade da

desenvolvimento destas habilidades para a aplicação durante as aulas,

comunidade por meio de projetos de prevenção3. E no ano de 2020 as

sejam elas no ensino remoto ou presencial. As estratégias usadas durante

escolas se viram em situações diferentes das experienciadas, e de

os encontros foram através de apresentações de vídeos, palestra,

modo

dinâmicas de grupo, e utilizou-se de uma escuta ativa para identificar as

especial

as

escolas

de

Educação

Infantil,

encontrando

dificuldades de como estimular seus alunos no ensino remoto4.

principais dificuldades e possibilitar reflexões sobre as práticas durante as
aulas, aprimorando técnicas adequadas à faixa etária trabalhada.

Figura 1 – Habilidades socioemocionais na educação infantil.

OBJETIVOS
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CONCLUSÕES

O objetivo geral foi de elaborar e aplicar uma avaliação e uma
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