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 OBJETIVO GERAL 

Proporcionar o pensamento reflexivo a partir do 

relacionamento interpessoal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Refletir sobre metas e objetivos pessoais e 

profissionais; 

-Buscar o autoconhecimento e a sensibilidade 

para consigo mesmo; 

-Proporcionar envolvimento significativo de 

todos os participantes; 

-Valorizar os valores e opiniões diferentes nas 

relações; 

-Promover atividades de convivência, afim de 

que tenhamos um ambiente harmonioso; 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O pedagogo atual representa um profissional 

dinâmico e flexível, com seu vasto campo de atuação, 

incluindo educação infantil, ensino fundamental, ensino 

médio, além de espaços não escolares, este proporciona 

diversos olhares facilitadores e mais humanos. Além de 

profissional é um ser humano sensível que busca através 

do amor, ensinar. É um pesquisador que a partir de suas 

pesquisas busca modificar os espaços em que atua para 

melhor atender a todos, de maneira eficiente. 

Buscamos em nosso estágio possibilidades onde o 

contexto família e trabalho se interligam, como a 

exigência social aumenta gradativamente torna-se mais 

difícil o abito pessoal e profissional estarem 

razoavelmente bem, assim necessitando de um olhar 

transversal e pedagógico para com o ser humano e suas 

necessidades. 

A atividade prática proporcionou uma experiência 

única e significativa acerca da pedagogia empresarial 

auxiliando muito ao crescimento profissional e pessoal 

das acadêmicas e dos participantes da oficina. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

O pedagogo é um estudioso das ações educativas 

que ocorrem em todas as vidas sociais culturais e 

intelectuais do sujeito. O pedagogo no setor 

empresarial é uma nova realidade inserida na 

sociedade, especialmente em contexto brasileiro, 

vincula-se a ideia da necessidade de formação e 

preparação dos Recursos Humanos entendidos como 

essencial em uma empresa. (RIBEIRO,2008) 

Planejar e implantar ações organizacionais 

eficazes na sociedade atual não é simples, porém com 

um grupo unificado e que busca o crescimento de 

forma coletiva, há uma notável melhoria no 

desempenho profissional a longo prazo. Nesse sentido, 

principal função do profissional pedagogo na empresa 

é a qualificação das pessoas e a organização, 

possibilitando elevar a qualidade e as competências 

necessárias há um profissional moderno. (RIBEIRO, 

2008). 

Para Carvalho (2010), para ser um bom 

empresário não basta possuir conhecimentos técnicos, 

econômicos e financeiros. Mas também ser um ser 

humano com a capacidade de relacionar-se de forma 

positiva com as pessoas que se relaciona no ambiente 

de trabalho. E para fazer a compreensão das ideias, 

atitudes e comportamentos do outro é preciso colocar-

se em seu lugar.  

 

 

METODOLOGIA 

O estágio foi realizado no Corpo de Bombeiros 

da cidade de Itapiranga, desenvolvido através de uma 

oficina, possibilitando uma maior interação e 

envolvimento dos participantes.  

Assim, durante o estágio oportunizou-se uma 

reflexão em relação ao ambiente profissional como 

também o pessoal e familiar, com o tema “193 Alerta 

o Relacionamento Interpessoal Salva e Muda Vidas!”.  

 


