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Período de Adaptação Escolar
A entrada na Escola representa um importante momento para a criança que passa a conviver em um
novo ambiente, onde aprenderá a dividir espaços, brinquedos e afetos.
O papel da Escola não é o de substituir a família, mas de complementar esse papel, estendo vínculos
para além dela.
Para a criança, a Escola fornece oportunidades para uma profunda relação interpessoal, para além
daquela estabelecida com seus pais. Isso é muito importante, pois estimula nela uma maior independência e
autonomia, além de promover a socialização. Separar-se dos pais e ir à Escola é uma experiência intensa que
envolve muitos ganhos, exige e promove crescimento.
A criança que está indo pela primeira vez à Educação Infantil, não sabe o que vai encontrar. É um
ambiente novo, com pessoas estranhas a ela. O choro é muito natural e faz parte do processo. É muito
importante que passem segurança, no momento da separação, aos pequenos, pois isso os trará também
segurança. Frases do tipo: “mamãe vai trabalhar e volta para te buscar”, “fique tranquilo(a), mamãe tem
certeza que você vai se divertir muito aqui” trazem conforto às crianças, pois estão sendo ditas por aqueles
que são seus referenciais de confiança.
É muito comum, durante o período de adaptação, alterações na rotina da criança: problemas
alimentares, mudanças nos horários de sono, demonstração de ressentimento com os pais, agressividade,
recusa em vestir o uniforme ou em ir à escola, manhas ou birras, desafio de limites anteriormente
estabelecidos, entre outros. A criança tenta, inconscientemente, convencer os pais de que o melhor é ficar ao
lado deles. Tudo isso porque o novo os assusta muito. Passada a fase de adaptação e percebida a escola
como um ambiente seguro e divertido, todos esses comportamentos cessam. Trata-se de uma fase difícil para
a maioria das crianças, por isso, é preciso que os pais confiem na escola que escolheram e que estejam
convictos de sua decisão.
Dicas:
 A segurança da família é decisiva para o bom andamento da adaptação;
 Estejam certos de que, se procuraram uma escola é porque é o momento certo de matricular seu filho(a), é
chegada a hora;
 A vinda da criança para a escola deve ser preparada, contudo evite longas explicações, pois isso pode
despertar suspeitas e inseguranças. Seja objetivo;
 O choro é sempre muito frequente e deve ser encarado como parte do processo de separação dos pais e de
entrada em um ambiente novo. Não quer dizer que a criança não quer ficar na escola ou não gosta dela. Haja
com naturalidade e segurança;
 Evite comentários sobre a adaptação e comportamentos da criança na presença dela;
 É necessário extremo cuidado com os horários, um pequeno atraso na hora de vir buscar uma criança em
fase de adaptação pode deixá-la insegura;
 Cuidado com a aparente adaptação. Os pais devem respeitar o período estabelecido pela Escola a fim de
evitar regressões mais tarde;
 Cada criança reage de um modo e tem seu tempo de adaptação. Não se preocupe se o colega de seu filho
já se encontra adaptado e o seu não. Cada criança é única e a adaptação escolar deve ser respeitada;
 Despeça-se de seu filho, não omita sua ausência, ele confia em você;
Após os dois primeiros dias, seja breve e objetivo na despedida: isso fará com que se sinta mais seguro.
(Texto adapatado de “Manual de Adaptação Escolar por Simone Helen Drumond Ischkanian. Fonte:
http://www.simonehelendrumond.blogspot.com)
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