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RESUMO 

Introdução: O ato de ser adotado é considerado por alguns como um dos possíveis fatores que 

geram dificuldades no desenvolvimento escolar da criança. Tais sentimentos podem estar 

associados a outros tipos de sintomas, como anorexia nervosa, distúrbio de conduta, falta de 

atenção, hiperatividade, fobia na escola, atitudes obsessivas e compulsivas. A parceria família-

escola é fundamental para que as dificuldades sejam superadas, porém, é um trabalho contínuo 

que necessita de apoio e diálogo de ambos os lados.   Por isso, adotar é uma construção rodeada 

de medo, insegurança e dúvidas. Por outro lado, é um universo repleto de esperança, força e 

amor. Objetivo: O objetivo desse artigo foi mostrar o quão a escola é necessária para a 

ampliação da visão da sociedade sobre o que é adotar e no auxílio da inclusão da criança em 

uma nova situação familiar e de aprendizagem. Cabendo a escola um papel mais 

multidisciplinar que abarque a adoção de uma forma relacional, contextual, abrangendo 

aspectos sociais, culturais e de aprendizagem. Metodologia: Como metodologia utilizou-se a 

pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: A escola, enquanto 

instituição social, não pode se furtar a discutir e intervir em temas delicados como a adoção, 

para tanto pode montar projetos que auxiliem a relação família-escola, desconstruindo 

estereótipos e diminuindo o desconhecimento sobre o tema. Partindo dessa constatação 

elaboramos um projeto de aula aplicável no 5° ano do Ensino Fundamental. Com o título de 
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“Adotar é um ato de amor”, procuramos conscientizar a comunidade escolar sobre o quanto a 

temática da adoção é importante e que a escola deve estar preparada para receber esse tipo de 

aluno sem gerar descriminação ou qualquer atitude inadequada. Informar também os pais de 

que isso é algo normal e que eles podem contar com a escola caso já tenham adotado ou queiram 

entrar com o processo. Conclusão: A adoção é um direito da criança, uma alternativa de 

desenvolvimento emocional saudável independentemente do tipo de família adotiva.  A adoção 

de uma criança implica em suprir as necessidades de amor e carinho familiar, dando-lhe valores, 

os quais, às vezes, não teriam oportunidade de vivenciar em uma instituição de acolhimento de 

menores ou em sua família biológica. A parceria família-escola auxilia a criança a se adaptar a 

sua nova situação, possibilita o desenvolvimento das suas habilidades e resolução de 

dificuldades educacionais.  
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