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Orientações aos pais para uma boa adaptação 
 
 
 
 

1. Evitar mentiras como dizer que à criança que ela vai ficar só um dia na 
escola, etc. 

 
2. A despedida deve ser enfrentada sem mentiras, evitando saídas às 
escondidas e procurando ser firmes, não prolongando esse momento além do 
necessário, mesmo que tenham que ouvir o choro e sair de coração “apertado”. 

 
3. É fundamental que a criança não falte durante este período e que também 

evitem atrasos na entrada e principalmente na saída (sensação de 
abandono). 

 
4. Se seu filho estiver com muita dificuldade na hora de separar-se da família, 

você pode ficar um tempinho na sala de aula para que ele se sinta mais 
seguro e confiante. O acompanhante deverá ser sempre o mesmo durante o 
período de adaptação. 

 
5. Demonstrar confiança na escola e no professor, assim seu filho se sentirá 

mais siguro. 
 

6. Se a criança não ficar de jeito nenhum, combinar com seu filho e com a 
professora o momento da separação do dia seguinte. 

 
7. Pode ser necessário, para algumas crianças, um tempo reduzido de 

permanência na escola nos primeiros dias, para isso combinar com a 
professora os horários de presença da criança e acompanhante durante a 
adaptação, que será aumentado gradativamente para a criança e diminuído 
para o acompanhante. 

 
8. É fundamental encarar a ida à escola como uma etapa natural na vida da 

criança não suscitando expectativas excessivas em torno do fato, 
conversando com seu filho sobre os preparativos para vir à escola, sobre 
outras crianças do seu convívio que já estejam indo. 
 

9. Mesmo que nos primeiros dias a criança goste de ficar na escola, ainda 
assim poderá haver uma recaída depois de alguns dias, e isso é bem 
comum acontecer, pode ser porque acabou a novidade ou se deu conta que 
os pais nunca ficam junto ou outro motivo. O importante é insistir e fazer uma 
readaptação. 
 

Enfim, o papel dos pais é antes de tudo transmitir segurança e apoio 
com  paciência nesse momento, procurando reagir o mais calmo e 
seguro possível diante dos comportamento que inevitavelmente 
podem surgir como choro, vômito, mordidas dentre outros. 


