Adaptação Escolar
O processo de adaptação da criança ao novo mundo da escola é
fundamental para sua formação sociocultural.
Durante este período muitas pessoas são envolvidas, não apenas a criança em
si, mas professores, colegas, pais e toda a estrutura escolar. É uma fase
delicada, que requer grande atenção e dedicação por parte de todos.
O papel primordial da escola neste momento é oportunizar às crianças,
relações pessoais que não sejam do seu núcleo familiar.
“A criança precisa conhecer o novo ambiente e sentir confiança: para isso é
que acontece o período de adaptação escolar, que é um processo gradual
onde professor e aluno vão-se conhecendo”.
É comum que a família fique ansiosa. Estamos falando de marinheiros de
primeira viagem, para quem o momento é de muitas incertezas: o filho vai ficar
bem na escola? Vai gostar? Vai se adaptar a todas as novidades? E se chorar
demais?
Vale dizer que essa adaptação não é só da criança. Os pais também precisam
estabelecer um vínculo de confiança sólido com a escola. Todos os esforços e
a atenção de pais e professores durante esse período têm um objetivo em
comum: queremos alunos seguros e felizes no ambiente escolar.
Em decorrência de tudo isso, é relevante que os pais saibam escolher a escola
ideal para seus filhos, assim como o momento mais apropriado para esse
ingresso. Vários -cuidados devem ser tomados, portanto listaremos algumas
dicas práticas aos pais:
_Explicar à criança que há um lugar chamado escola. A esse lugar vamos para
aprender, brincar e encontrar outras crianças e adultos;
-Escolher um período que respeite a necessidade de sono que a criança
apresenta;
_ Nunca mentir para a criança, dizendo-lhe que não a levará para a escola
quando a estiver levando;
_ Não se atrasar para buscá-la após as aulas. Minutos significam horas para a
criança;
_ Lembrar sempre que o choro faz parte desse processo;
_ Perguntar tudo o que quiser para a professora ou a coordenadora para que
elas possam tirar todas as suas dúvidas;
Em tese, a adaptação ao novo ambiente e rotina escolar dependerá muito da
atitude emocional dos pais. É importante lembrar que somente através da “falta
dos pais” e da necessidade da criança sair em busca de suas necessidades
pelo seu próprio esforço, é que se dará o seu desenvolvimento biopsicossocial.
O mundo da criança com sua família está apoiado em bases sólidas e
confiáveis. Um mundo mais amplo a espera para acrescentar sua parte ao que
ela já construiu como modelo de vida. A partir daí, a coisa mais importante que
existe terá sido conquistada...um novo ser!

A boa adaptação da criança à escola requer confiança e ajuda
por parte dos pais.
Coordenação Pedagógica.

