
ESCOLA MUNICIPAL BEM QUERER 

 

Resumo: A Escola Municipal Bem Querer, situada no campus da UESB em Vitória da 

Conquista, constitui-se como espaço de atividades práticas do curso de Psicologia. Além da 

relação estabelecida com a escola como campo de atividades práticas das disciplinas que são 

ofertadas anualmente, a escola pode se constituir como um espaço permanente de extensão e 

estágio no âmbito educacional e institucional. Para realizar as atividades práticas das disciplinas 

e para propor atividades de extensão e estágio é necessário conhecer o contexto da escola e os 

processos nos quais essa instituição se constitui. Ao explorar esse contexto institucional as 

marcas sociais, históricas e culturais vão sendo evidenciadas, como possibilidades e desafios 

na natureza dos vínculos que podem ser estabelecidos com a escola. A pesquisa tem como 

objetivo geral contextualizar a Escola Municipal Bem Querer, instituição educacional 

localizada no campus da UESB de Vitória da Conquista, como espaço de diálogo com o Curso 

de Psicologia e como objetivos específicos: Construir uma linha de tempo da Escola Municipal 

Bem Querer desde a inauguração; Realizar um levantamento acerca dos projetos da UESB já 

realizados na escola; Descrever as instalações físicas, assim como os equipamentos 

pertencentes à escola; Conhecer os princípios gerais da proposta política pedagógica da escola; 

Caracterizar a população atendida na escola quanto à faixa etária e gênero: Fazer um 

levantamento junto à equipe escolar sobre as principais demandas de intervenções do campo da 

Psicologia. Os eixos de discussão, ancorados na Psicologia Sócio-Histórica, serão definidos a 

partir da concretização da pesquisa, considerando os focos de intervenção em Psicologia 

Escolar/Educacional.  
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Resumo: O Núcleo de Pesquisas e Estudos em Psicologia, sediado no Departamento de 

Filosofia e Ciências Humanas, está voltado para a produção de conhecimentos em diferentes 

perspectivas teórico-metodológicas, a partir da diversidade dos(as) pesquisadores(as) que o 

compõem. Busca integrar projetos originados, principalmente, no Curso de Psicologia da UESB 

e no Núcleo de Práticas Psicológicas (NUPPSI) da UESB, mas também projetos em parcerias 

com pesquisadores(as) de outras instituições. 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Humano e Praticas Educativas em Saúde 

Descrição da Linha: Esta linha de pesquisa, ancorada teórico e metodologicamente em uma 

perspectiva sócio-histórica-cultural, prioriza a interface psicologia/saúde/educação e as 

relações entre a brincadeira e os diversos aspectos presentes no processo de desenvolvimento. 

Percebe a brincadeira como importante recurso no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem e busca detalhar este papel em atividades variadas, tais como em espaços de 

brinquedotecas, instituições educacionais e de saúde, assim como na clínica infantil. 

Reuniões: Quartas – 13:40 as 14:40 (Sala de Apoio aos Projetos do Curso de Psicologia – 

Antigo Módulo da Reitoria) 

 

 


