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O papel da família no processo de adaptação à escola 

 

 

 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 e sobre outras crianças do seu convívio que já estejam indo. 

 

 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. 

 

 Demonstre confiança na escola e no professor, assim seu filho se sentirá mais seguro. 

 

 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. 

 

 Valorize cada conquista de seu filho, como sentar-se para ouvir a história sem você ficar do lado ou 

entrar sozinho na sala. 

 

 É fundamental que a criança não falte durante este período e que também não ocorra  atrasos na 

entrada e principalmente na saída (pode haver uma sensação de abandono). 

 

 Deixe a criança trazer um brinquedo de casa, isso pode estimulá-la a ir à escola e criar um vínculo 
escola-casa. 
 

 Não fique perguntando se a criança quer ir para a escola, ela não é capaz de tomar essa decisão.  
Quem decide o que é bom para a criança pequena são seus pais. 
 

 Mesmo depois de alguns dias mais tranquilos pode haver retrocessos, a criança entende que a 
nova rotina é permanente e não apenas mais um passeio.  Criança que ficou bem nos primeiros 
dias pode chorar na semana seguinte e dizer que não quer ir à escola, pode voltar a fazer xixi na 
roupa ou chupar o dedo.  Tenha ciência de que é um processo e não fique constrangido se seu filho 
não se adapta com a mesma facilidade que outras crianças. 
 

 Procurar pela equipe de direção da escola é o melhor caminho para combinar uma parceria com a 
escola e encontrar a melhor maneira de seu filho sentir-se feliz na escola.  Juntos,  podemos buscar 
alternativas para que a criança tenha mais facilidade para acostumar-se no novo ambiente. 
 

Atenciosamente,  
Equipe escolar 


