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RESUMO 

  

O presente trabalho tem a finalidade relatar a experiência em estágio acadêmico de 

intervenção em fenômenos psicológicos, do curso de Psicologia das Faculdades Integradas de 

Taquara, na área de Orientação Profissional, com o objetivo de sensibilizar os alunos do terceiro 

ano de uma escola técnica do Vale do Paranhana quanto a escolha profissional. Entendendo 

que a escola já possui um direcionamento aos alunos em relação às escolhas profissionais, as 

atividades desenvolvidas têm como intuito colaborar com o processo de tomada de decisão 

desses adolescentes, a partir da síntese das diferentes atividades realizadas ao longo do estágio. 

As intervenções foram realizadas no decorrer dos encontros semanais com a estagiária de 

psicologia e as turmas do curso técnico de meio ambiente e curso técnico de informática, com 

o total de 29 alunos entre 15 e 20 anos. Durante as intervenções foram utilizados como recursos, 

observações, dinâmicas em grupo, técnica dos bombons, técnica gosto e faço e workshop sobre 

orientação profissional. As intervenções realizadas possibilitaram a reflexão dos alunos acerca 

de suas escolhas profissionais e os processos implicados nela. Entendendo que suas escolhas 

estão intimamente relacionadas com a maneira a qual o sujeito se identifica com as situações 

diárias e como essas situações estão representadas dentro dele. Todo repertório de habilidades 

e competências que esses adolescentes aprenderam até esse momento são utilizadas para 

direcionar angústia para o processo de identificação com suas escolhas e perspectivas de vida. 
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