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JUSTIFICATIVA 

 

Diante dos impasses ocasionados diariamente pela falta de 

motivação e relação interpessoal no ambiente de trabalho dentro 

das empresas, percebe-se a grande importância de se trabalhar a 

autoestima e a descoberta do próprio eu. 

Desta maneira, destaca-se a extrema importância de 

trabalhar o autoconhecimento e a valorização do eu através da 

autoestima. Pois, o profissional que não tem autoestima elevada, 

torna-se uma pessoa que não reconhece o seu potencial, suas 

habilidades e competências, não se sente capaz em 

desempenhar sua função e geralmente perde as oportunidades 

de crescimento dentro da empresa. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Instigar o desenvolvimento da autoestima e da valorização 

pessoal, a fim de compreender, consequentemente, sua 

importância no âmbito profissional.  

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

Estimular o desenvolvimento da autoestima; 

Instigar a valorização pessoal e profissional; 

Sensibilizar para a importância do trabalho realizado na 

instituição; 

Compreender o papel do pedagogo frente à Pedagogia 

Empresarial. 

METODOLOGIA 

 

A prática do Estágio Supervisionado IV – Gestão em 

Espaços Não Escolares ocorreu no dia 21 de maio de 2018, no 

horário das 14h às 18h, com 9 funcionárias de uma determinada 

empresa na cidade de Itapiranga, SC. 

A oficina foi planejada de maneira a valorizar a interação e o 

diálogo, possibilitando momentos de discussão e mediação de 

experiências e saberes. Dentre as atividades propostas estão: 

dinâmica de apresentação “Colcha de retalhos”, dança circular, 

automassagem e massagem em dupla, book fotográfico 

individual, roda da vida, caça à surpresa, vídeo a respeito da 

valorização profissional e encerramento com coffe break e 

agradecimento com entrega de pequena lembrança. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Os estágios durante a trajetória acadêmica possibilitam o elo entre a teoria e a prática, 

articulando saberes e oportunizando vivências significativas para a construção pessoal e 

profissional, além de desenvolver um leque de habilidades e competências. 

Vale ressaltar que pelo fato de o pedagogo não trabalhar apenas na área escolar, mas 

também dentro de empresas, destaca-se como essencial para sua formação, que o mesmo 

compreenda e saiba como elevar a autoestima dos colaboradores, além de mostrar a 

importância que os mesmos possuem para o crescimento da empresa. 

Acredita-se que pela maneira como todas interagiram, refletiram e dialogaram ao longo da 

oficina os objetivos estabelecidos foram realmente alcançados com êxito. E, com certeza, as 

mesmas estarão utilizando das aprendizagens mediadas para sua vida pessoal e profissional. 

 

 

 


