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RESUMO 

Introdução: A creche é um ambiente no qual as crianças, principalmente as  mais pequenas, 

tem as primeiras experiências longe do ambiente familiar. A promoção da adaptação e da 

socialização das crianças é um dos pilares da Educação Infantil e deve ser analisado e praticado 

a todo momento, levando-se em conta a relação entre família/escola/alunos e percebendo o 

aluno como um sujeito social que participa ativamente do processo de adaptar-se ao novo 

ambiente e socializar-se com colegas e professores desconhecidos. Para que possa ocorrer a 

socialização de uma maneira mais agradável o ambiente escolar deve apresentar uma decoração 

que promova a curiosidade dos alunos, com objetos que possam ser manuseados sem oferecer 

riscos de acidentes, com mobiliário do tamanho adequado a faixa etária de cada turma. 

Objetivo: O objetivo desse artigo foi apresentar sugestões de projetos para que as crianças 

sejam acolhidas e socializadas por meio de atividades que promovam a afetividade e o respeito 

mútuo entre os colegas, professores e familiares. Metodologia: Para isso utilizamos a pesquisa 

bibliográfica e a pedagogia de projetos para montar dois projetos de socialização. Resultados 

e discussão: Projeto 1: “Aprender a conhecer para melhor conviver”, teve como objetivo de 

propiciar aos alunos um ambiente saudável e acolhedor já nos seus primeiros contatos com a 

escola, por meio do respeito as diferenças e a construção de um espaço de amizade e 

companheirismo. Projeto 2: “Brinquedos e natureza”, com o objetivo de conscientizar a 

comunidade escolar sobre a importância da preservação do meio ambiente e promover a 

socialização das crianças por meio do lúdico. Conclusão: A escola deve utilizar toda e qualquer 
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metodologia que possa transmitir tranquilidade, afetividade e acolhida as crianças. Desse modo, 

os projetos sugeridos são caminhos que o professor e a escola podem tomar para promover o 

acolhimento infantil e proporcionar as crianças um ambiente de paz, companheirismo e 

descobertas.  

 

PALAVRAS CHAVE: Acolhimento. Educação infantil. Projetos. 

 


