
                            PERÍODO DE ADAPTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Queridos familiares da Educação Infantil, 

Sejam muito bem-vindos à nossa Comunidade Educativa! 

Estamos iniciando mais um ano letivo e com ele o período de adaptação na Educação Infantil. 

Momento especial, em que a criança conhece um “mundo novo”, podendo apresentar sinais 

de angústia ou ansiedade. Para que esta fase seja tranquila para os alunos e seus familiares, 

seguem algumas orientações que facilitarão esta etapa: 

 No período de adaptação, quem deverá auxiliar o aluno no espaço escolar é a 

professora.  Solicitações de água, idas ao banheiro ou demais pedidos, não devem ser 

atendidos pelos pais. A família deverá  indicar para a criança a educadora responsável 

pela sala, para que o aluno faça a solicitação a ela, demonstrando assim que você 

confia na professora. Esta atitude transmitirá segurança ao estudante; 

 

 Ao chegar na porta da sala e não receber atenção imediata da professora ou da 

auxiliar, aguarde um momento. Entre na sala com o aluno somente após a acolhida da 

professora; 

 

 Quando for necessária uma conversa mais prolongada com a professora, procure fazê-

la no horário de saída. Em casos mais urgentes, procure a auxiliar de coordenação ou a 

equipe pedagógica. Evite conversar com a professora no início ou no decorrer da 

tarde. Nestes períodos, o foco da educadora estará totalmente direcionado às 

crianças;  

 

 Durante o período de adaptação, será indicado um local onde os pais poderão 

aguardar, caso precisem permanecer na escola.  O espaço da sala de aula é restrito aos 

alunos e professores e os pais devem evitar entrar, mesmo quando a presença for 

solicitada pela criança. É importante o aluno compreender que aquele ambiente é 

dele, dos colegas e do professor. É  fundamental a família lidar com tranquilidade e 

segurança com essa situação. Pais poderão entram em sala somente com autorização 

da professora ou da  equipe pedagógica; 

 

 No momento de deixar a criança na sala, se houver resistência por parte da mesma, 

mantenha a calma. Converse com o aluno e entregue-o  aos cuidados da professora.  

Ela terá autonomia para trabalhar essa situação com segurança, não retirando a 

criança do colo da família nem  forçando-a entrar em sala de aula; 

 

 É natural que a criança chore, chame a família, fique um pouco isolada ou até mesmo 

que queira ir pra casa nesta fase de adaptação. Estas são algumas das reações comuns 

neste período. É importante que a família não ceda aos pedidos e combine sempre 



com a professora o melhor procedimento. Uma dica é deixar um objeto do pai ou da 

mãe com a criança, para dar-lhe maior segurança; 

 

 Esse momento de adaptação é fundamental para o restante do ano letivo. As 

combinações e os horários  devem ser respeitados; 

 

 Após o período de adaptação, fora do horário regular da aula, as crianças ficarão sob a 

supervisão das auxiliares. Às 19 horas a Educação Infantil encerra suas atividades e a 

partir deste horário os estudantes deverão aguardar seus familiares no pórtico; 

 

 As saídas antecipadas, bem como outros  responsáveis que poderão buscar as crianças 

eventualmente (avós, tios, etc), deverão ser comunicados através da  agenda. É 

preciso registrar nome de quem buscará e horário da saída;  

 

A equipe pedagógica estará sempre à disposição para dúvidas, questionamentos e 

sugestões. Lembre-se que a parceria escola e família é fundamental para o 

desenvolvimento da criança em todos os momentos da vida escolar. 

 

Desejamos um ótimo ano letivo para todos! 

 

Saudações,  

Equipe Pedagógica Educação Infantil 


