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RESUMO 

Introdução: Faz-se necessário que a escola abra espaços para acolher bem essas crianças 

valorizando suas habilidades, seus costumes, crenças, valores para que possam juntos 

socializar, ampliar o conhecimento e adquirir maior autonomia. A inserção de crianças 

pequenas no âmbito institucional da escola é muito importante e esse acolhimento, adaptação e 

socialização da criança deve ser realizado com muita alegria, entusiasmo, proporcionando o 

bem-estar da criança. Objetivo: O objetivo foi apresentar ações educativas, por meio de 

sugestões de projetos, que auxiliem os educadores a construir relações cotidianas em sala de 

aula que estimulem a criatividade, a socialização, a inovação, a participação coletiva e as 

competências técnicas, estéticas, éticas de agir uns com os outros tornando o ambiente escolar 

num espaço de vivências agradáveis. Metodologia: Utilizou-se como metodologia a pesquisa 

bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Os projetos sugeridos são 

interdisciplinares sendo que o primeiro “Escola: lugar de amparo e alegria”, foi pensado para 

alunos de 0 a 3 anos e teve como objetivo promover acolhimento, conforto, segurança e alegria 

as crianças no ambiente escolar e ao mesmo tempo desenvolver habilidades necessárias para a 

sua vida cotidiana. O segundo projeto “Brincando e aprendendo”, foi sugerido para alunos de 

0 a 5 anos, visando valorizar as  atividades lúdicas como recurso para o trabalho de acolhimento 

e socialização. Conclusão: Cabe a escola, juntamente com a família, desenvolver projetos que 

promovam o acolhimento e a socialização de crianças quando elas entram no espaço escolar. 
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Para isso o professor deve desenvolver atividades, ações e espaços nos quais a criatividade, a 

interação e os valores façam parte do cotidiano da criança dentro e fora da escola.   

 

PALAVRAS CHAVE: Acolhimento. Socialização. Projetos. 

 


