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RESUMO 

Introdução: O ingresso da educação infantil é um marco no desenvolvimento da criança sendo 

muito significante também para os pais, sob essa perspectiva destaca-se o acolhimento e a 

socialização na Educação Infantil para isso deve-se realizar um planejamento de 

desenvolvimento de ações pedagógicas. A entrada na Educação Infantil é a oportunidade, para 

as crianças, de descobrirem o mundo da escola, iniciam-se à experiência do contato com o 

outro, por meio dos trabalhos, da brincadeira, da música, do movimento, do jogo, os jovens 

alunos familiarizam-se com os princípios da vida em sociedade. Mas essa entrada nesse mundo 

diferente que é a escola nem sempre é fácil e demanda uma adaptação planejada com 

conhecimentos prévios dos profissionais que integram o corpo docente da instituição. 

Objetivo: O presente estudo tem por objetivo ampliar o conhecimento por meio de medidas 

educativas, pautando-se de atividades recreativas e pedagógicas que possam auxiliar no 

acolhimento, socialização e adaptação da criança. Metodologia: Como metodologia utilizamos 

a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Sugerimos dois 

projetos de aula, a partir das propostas da pedagogia de projetos, voltadas para alunos de 4 e 5 

anos da Educação Infantil. O projeto 1 ”Acolhida no espaço infantil nas primeiras semanas”, 

teve como objetivo ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação, conhecendo os hábitos da criança, para a adaptação da criança na instituição de 

educação infantil, gerando confiança nos pais e na criança. O projeto 2 “Nossa rotina”, 
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objetivou compreender que o convívio com outras crianças e adultos em um espaço 

compartilhado e pautado de rotinas promove muitas aprendizagens e impulsiona o 

desenvolvimento, autonomia e autoconfiança. Conclusão: Planejar o processo de adaptação de 

acordo com as concepções de educação e da criança, pode-se considerar uma realidade 

organizada na escola a qual se propõe atender as crianças matriculadas. Entende-se que este 

planejamento, trata-se de traçar um roteiro de como acontecerá a chegada dos alunos nos 

primeiros dias, pensar em tempos, espaços, materiais e atribuições de cada profissional da 

escola. Estes são aspectos fundamentais para garantir a qualidade do acolhimento e adaptação. 

Diante do exposto conclui-se este período de adaptação da criança à escola, deve ser um 

processo que envolve a interação e o cooperativismo de todas as partes envolvidas, a escola e 

o educador precisam estar dispostos para acolher essas crianças durante este período forma 

atrativa, segura, prazerosa, dando início ao processo de ensino aprendizagem. 
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