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RESUMO  

Introdução: Este artigo trata da adaptação e socialização da criança que ingressa pela primeira 

vez no âmbito escolar. O fato da criança se separar da mãe e ter de frequentar um novo ambiente 

com pessoas desconhecidas, mudar sua rotina, traz muita angústia para a criança e a família. A 

maioria das crianças desenvolvem problemas emocionais e adoecem. Daí, a importância do 

professor ter uma concepção educativa, para lidar com esse processo de adaptação. O ingresso 

da criança na escola é mais um momento de mudança na vida do educando, por este motivo 

requer um processo de adequação não só para o educando, mas também para os pais e toda 

comunidade escolar. E principalmente para aqueles que nunca frequentaram um 

estabelecimento de ensino. Pois é, um processo complexo que envolve uma interação e 

flexibilidade de todos, para proporcionar alegria, segurança, tranquilidade, aconchego e 

aprendizagem a todas as crianças. Objetivo: O objetivo deste estudo foi compreender o 

processo de adaptação no âmbito escolar, assim, como as intervenções necessárias do professor 

a apresentar projetos que auxiliam o docente nesse processo de adaptação da criança no 

contexto escolar. Metodologia: As metodologias utilizadas para conceber a pesquisa deste 

trabalho foram à pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Os 

projetos montados são de cunho interdisciplinar e voltados para alunos do 1° ano do Ensino 

fundamental. Os projetos que constam neste trabalho são: “Adaptação: novos caminhos”, que 

tem o intuito de ajudar o professor nesse processo de adaptação e aproximar família e escola. 

No projeto “Somos todos iguais” são trabalhados os temas transversais orientação sexual e 
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ética, no contexto de socialização, com o objetivo de promover a socialização e a diminuição 

de preconceitos. Conclusão: Por meio desta pesquisa foi possível compreender o 

comportamento da maioria das crianças nesse momento de transição. Instrui o professor para 

que atue nesse processo de adaptação de forma acolhedora, carinhosa, atenciosa, respeitosa e 

comunicativa com os pais e alunos. Além de conhecimento proporcionar aos alunos alegria, 

segurança e tranquilidade. Desenvolver rotinas flexíveis e atividades de união para favorecer a 

socialização entre os alunos.  
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