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 O período de inserção na escola é uma etapa bastante delicada pelo qual pais e crianças passam.

É importante que a mãe, o pai, os avós ou alguém com quem a criança tem um vínculo afetivo forte a acompanhe nos 

primeiros dias. Essa pessoa ficará em um espaço que a escola tem reservado para isso, enquanto a criança reúne-se com a 

professora e os novos amiguinhos. É imprescindível que os familiares permitam essa aproximação, pois ela precisa formar novos 

vínculos.  Sempre que a ansiedade, insegurança ou choro resolverem aparecer, a criança vai ao aconchego desta pessoa para 

que saiba que tem um respaldo e que não foi abandonada. 

Aos poucos a criança vai percebendo como é gostosa essa nova vida e entendendo o que significa a escola, aonde ela 

vai se socializar, desenvolver a coordenação, aprender a lidar com tempo, espaço, lateralidade, percepção, desenvolver a 

linguagem, pensamento lógico, aprender músicas, fazer artes plásticas, lidar com a diversidade e elevar sua autoestima, além de 

muitos outros aspectos. 

Portanto, para uma adaptação eficaz, atentem ao horário de aula das crianças do MATERNALZINHO e MATERNAL.

OBS: As crianças podem permanecer até 11h40(turno manhã)/18h( turno tarde). Fica a critério dos pais ou 

responsáveis.

Dicas para uma boa Adaptação

Ÿ A boa adaptação da criança na escola requer confiança e ajuda por parte dos pais.

Ÿ Nunca mentir para  a criança,  dizendo-lhe que você volta logo.

Ÿ Não se atrasar para buscá-la após as aulas. Minutos significam horas para a criança.

Ÿ Lembrar sempre que o choro faz parte desse processo.

Ÿ Todos os esforços e atenção dos pais e professoras durante esse período tem um objetivo em comum: QUEREMOS 

CRIANÇAS SEGURAS E FELIZES NO ÂMBITO ESCOLAR.

Atenciosamente,

A Coordenação.

EDUCAÇÃO
INFANTIL

ESTIMULE O APRENDIZADO
RESPIRE FUNDO

MATERNALZINHO
  MANHÃ       TARDE
1º SEMANA 30.01.18 À 01.02.19    1º SEMANA 30.01.18 À 01.02.18
    ENTRADA  SAÍDA           ENTRADA    SAÍDA
     7h30min               10h        13h30min             16h
2º SEMANA  04.02.19 À 08.02.19    2º SEMANA  04.02.19 À 08.02.19
ENTRADA  SAÍDA      ENTRADA    SAÍDA
   7h30min  11h      13h30         17h

MATERNAL
MANHÃ       TARDE

1º SEMANA 30.01.18 À 01.02.19    1º SEMANA 30.01.18 À 01.02.19
    ENTRADA  SAÍDA           ENTRADA     SAÍDA
     7h30min                10h            13h30min             16h

Maternal - Maternalzinho
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