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Resumo
Este estudo tem como tema central o processo de adaptação e socialização da criança na
Educação Infantil, apontando como principais objetivos oportunizar para a criança uma
adaptação tranquila e segura, proporcionando momentos de descontração e interação com
colegas e professoras, bem como estabelecer vínculos afetivos e de troca, a fim de que se
sintam seguras e acolhidas no novo espaço. A trajetória metodológica utilizada se caracteriza
por uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo. Dentro dessa perspectiva, alicerçar-se
nos círculos dialógicos investigativo-formativos e auto(trans)formação, pois essa proposta
metodológica-epistemológica tem suas raízes nos Círculos de Cultura de Freire. Como
referencial teórico, foram utilizados autores como Diesel (2003), Wolker (2009), Balaban
(1988) e Freire (2001 e 2005), que deram suporte às reflexões abordadas. As considerações
apresentam reflexões a partir de um relato de experiência vivenciado por professoras da
Educação Infantil do colégio Marista Santa Maria, abordando as ferramentas utilizadas para
tornar o processo de inserção da criança no ambiente escolar mais prazeroso e tranquilo.
Dessa forma, constatamos que a adaptação é um processo contínuo de mudança, crescimento,
desenvolvimento e amadurecimento.
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Introdução
O presente trabalho emerge dos relatos de experiências vivenciadas por professores da
Educação Infantil durante o processo de adaptação dos novos estudantes do nível 1 da
Educação Infantil no Colégio Marista Santa Maria a partir de 2015.
Em todo processo de adaptação, enfrentamos situações novas; dessa forma,
precisamos encontrar uma forma de permanecermos bem, tranquilos, seja em um ambiente ou
com relação às pessoas. Sabe-se, no entanto, que o cotidiano de um ambiente escolar é
permeado por desafios e dificuldades, que devem ser enfrentados visando o bem-estar dos
seus envolvidos. Para Diesel (2003), o processo de adaptação é único, ou seja, para cada
criança, ele acontece de uma forma diferente, pois cada uma tem a sua singularidade, a sua
maneira de sentir, de se expressar e de pensar. Sob esse prisma, torna-se importante o respeito
e a compreensão sobre as reações e as atitudes que cada criança apresenta no momento de
inserção nessa nova etapa de suas vidas. A autora ainda comenta que:
Para cada criança é necessário um olhar, uma escuta, uma atenção e determinada
ação; um movimento que entrelaça todos os sentidos, todos os sentimentos e
emoções que caminhando entre sutilezas e revelações emergem para o mundo
exterior e mostram-se uns aos outros. (DIESEL, 2003, p. 11).

A adaptação escolar é uma experiência intensa e tem os seus ganhos e as suas perdas,
assim como também exige atitudes e aceitações e promove o crescimento. Desse modo, o
processo de acolhimento de crianças na Educação Infantil é um período que exige muito
cuidado, pois é a primeira vez que a criança deixa o convívio familiar, mesmo que por um
curto período, e passa a conviver com outras pessoas. Essa nova realidade gera diferentes
sentimentos, como medo, ansiedade e insegurança tanto para os pais quanto para as crianças,
sentimentos que precisam ser superados e entendidos em conjunto.
O início da vida escolar da criança é um momento único e dele depende o seu
desenvolvimento social e psíquico, que irá refletir na sua vida adulta, sendo, portanto, de
fundamental importância um acolhimento afetivo, levando-se em consideração o tempo de
cada uma nessa fase de inserção.

Delineamento metodológico
O presente trabalho se caracteriza por ser uma pesquisa bibliográfica, pois a
apropriação das fontes teóricas contempla a pesquisa, com o entendimento necessário para
que as investigações possam ser articuladas.
Nessa perspectiva, entende-se que:
É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do
mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula pensamento e
ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em
primeiro lugar um problema da vida prática. As questões das investigações estão,
portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São
frutos de determinada inserção na vida real, nela encontramos suas razões e seus
objetivos. (MINAYO, 2012, p. 16).

Esta pesquisa é de cunho qualitativo, pois oportuniza um olhar amplo e intenso da realidade
em foco, possibilitando uma ação-reflexão e uma ação sobre o contexto investigado. Com
esse olhar, Lakatos (2011, p. 269) traz o entendimento de que:
No método quantitativo, os pesquisadores valem-se de amostras amplas e de
informações numéricas, enquanto no qualitativo as amostras são reduzidas, os dados
são analisados em seu conteúdo psicossocial e os instrumentos de coletas não são
estruturados.

Dentro dessa perspectiva, a trajetória metodológica se alicerça nos círculos dialógicos
investigativo-formativos

e

auto(trans)formação,

pois

essa

proposta

metodológico-

-epistemológica tem suas raízes nos Círculos de Cultura de Freire.
Essa metodologia contempla o professor como sujeito do seu processo de
auto(trans)formação no partilhar de experiências com colegas professores, possibilitando um
pensar sobre as suas ações e as concepções no cotidiano escolar, no qual a fala, a angústia e a
experiência de cada um são importantes e reconhecidas como significativa para a construção
dos encontros de reflexão.
Para isso, dialogam, refletem e desafiam ao desvelamento e a transformação de
muitos aspectos da vida social que condicionam o sentir/pensar/agir das pessoas,
trabalhando a partir de temáticas que emergem do cotidiano profissional e social dos
participantes. (HENZ, 2015, p. 18).

Ser o sujeito do processo possibilita ao professor um espaço/tempo para cada um dos
envolvidos no processo de adaptação, compartilhar as suas angústias, as suas preocupações e
conquistas em um entrelaçamento do pedagógico, do emocional e do social, possibilitando o

distanciamento da prática e a possibilidade de pensar sobre ela de outro lugar, com outros
olhares, agregando hipóteses, buscando caminhos e compartilhando sentimentos por meio de
uma construção cooperativa e intersubjetiva.
Por fim, como bem-definido, trata-se de um trabalho e, por essa razão, a proposta
metodológica até aqui apresentada não tem a pretensão de esgotar todas as possibilidades que
poderão surgir no decorrer desta pesquisa. Assim, a presente conclusão é provisória,
considerando a possibilidade/necessidade de implementação de novas ideias para dar ao
presente estudo, quando concluído, a maior efetividade possível.
As narrativas do relato da constituição da adaptação no Colégio Marista Santa Maria
Considerando-se que o ingresso de uma criança de menos de 3 anos de idade na escola
é um momento delicado, que comporta anseios e tensões nessa fase inicial de conhecimento,
exploração e experimentação de tantas novidades, preconiza-se que uma “atenção especial
deve ser dispensada aos elementos envolvidos nesse processo: às crianças, às famílias e à
própria instituição” (SALEK, 2010, p. 18).
Com esse olhar, iniciamos com as narrativas de experienciação vivenciadas no colégio
Marista Santa Maria com o projeto de adaptação.
O processo de adaptação do nível 1 do Colégio Marista Santa Maria, em 2015, iniciou-se com uma correspondência recebida em casa pelos alunos, escrita pelas futuras professoras,
que se apresentaram aos mesmos e relataram as suas expectativas com relação ao ano
transcorrente.
O segundo momento desse processo foi uma entrevista realizada com as famílias, para
que as educadoras pudessem conhecer as particularidades de cada aluno por meio de relatos
dos pais. Essa entrevista se configura como uma etapa essencial, pois é nesse momento que os
pais têm a oportunidade de conhecer a professora do seu filho e, também, porque são
firmados os acordos entre os pais e a professora, como a definição dos horários no período de
adaptação.
Balaban (1988) orienta que, antes do início das aulas, sejam organizadas reuniões
coletivas e individuais com os pais, a fim de que a escola lhes exponha a sua proposta
pedagógica, os seus objetivos, explicando-lhes como se dá esse processo de adaptação e
enfatizando que esse momento merece uma atenção especial. As reuniões com os pais
possibilitam o esclarecimento de dúvidas, pois serão plantadas sementes nesse encontro para

o estabelecimento de uma relação de confiança, afetividade e cumplicidade entre a família e a
escola. Desse modo, compreende-se que a troca de informações, a clareza dos pais em relação
ao que querem e esperam para os seus filhos seja mediada desde o princípio, no momento em
que estes chegam à escola, afinal, antes de acolher a criança, é importante que a família
perceba quão importante é estabelecer uma parceria com a escola.
A adaptação das crianças na escola requer que os professores e os pais estabeleçam um
vínculo de amizade, pois os primeiros dias refletem uma grande mudança para as crianças,
que precisam ser acolhidas em um ambiente que lhes ofereça segurança física e emocional,
carinho e atenção. Sendo assim, os pais, a escola e os professores, juntos, fazem parte do
processo de desenvolvimento social e educacional dos pequenos. Por isso, torna-se necessário
esse momento dos pais com a escola, para que a criança possa se adaptar a esse novo
ambiente, fazendo com que a separação dos pais aconteça de forma natural, possibilitando,
ainda, novos relacionamentos com as educadoras e as demais crianças que farão parte desse
novo espaço de socialização.
Salek (2010) sugere que os novos alunos comecem a frequentar a escola em horários
alternados nos primeiros dias de aula e que o número de horas diárias de permanência
aumente gradativamente; dessa forma, a educadora terá a oportunidade de conhecer melhor
cada um.
Portanto o processo de adaptação do colégio acontece de forma gradual, ampliando-se
o tempo de permanência da criança na escola de maneira que ela vá se familiarizando aos
poucos com a professora, com o novo espaço e com as demais crianças com que irá conviver.
A criança cria a possibilidade de se adaptar de forma mais tranquila, respeitando, assim, o seu
tempo de adaptação no contexto escolar.
Para Diesel (2003), o início da vida escolar assinala a saída do espaço familiar restrito
para um mundo mais amplo. Nesse sentido, o espaço físico e as atividades também
necessitam ser bem-planejados, preparando-se a sala de aula e as atividades de forma
diversificada, para receber os alunos da melhor forma possível.
Organizam-se espaços atraentes, como territórios da leitura, das fantasias, da casinha,
espaço com fotos dos alunos, além de atividades variadas que envolvem jogos, muitas
brincadeiras, pinturas, banho de mangueira, músicas etc. Nesse período, os alunos também
são convidados a trazer objetos que lembrem a sua casa, como um brinquedo, uma foto, um
cheiro, um livro etc. Com isso, a criança em período de adaptação escolhe os brinquedos e as

brincadeiras de que mais gosta, explora a sala de aula, conhece as professoras, os coleguinhas,
traz um pedacinho de casa para a escola e, aos poucos, vai superando esse processo de uma
maneira muito tranquila.
De acordo com Oliveira (1995, p. 127), “acolher adequadamente a criança exige que
se tenha um trabalho coletivo, em que todos se empenhem em organizar o espaço e a estrutura
da escola, visando atender as necessidades infantis”. As educadoras devem estar preparadas
para que esse período de adaptação seja de muito aconchego, acolhimento e total segurança, a
fim de que as crianças e as suas famílias possam sentir prazer em estar nesse novo ambiente.
Procura-se desenvolver, nesse período, atividades referentes a integração, socialização,
comunicação, afetividade (vínculo) autonomia, linguagens e conhecimento da escola (rotina
escolar, espaço físico).
O momento mais esperado é o primeiro dia de aula, quando as famílias são convidadas
a entrarem, juntamente com os alunos, no novo ambiente, pois acredita-se que a presença de
alguém em quem a criança confia torna o processo mais fácil. Nesse momento de participação
das famílias, é proposto aos envolvidos que se apresentem ao grupo e, após isso, que se faça
um momento musical e de brincadeiras, com a integração entre pais, alunos e educadores na
sala de aula. Com o término dessa atividade, é possível perceber, por exemplo, quais as
crianças mais descontraídas. Ao final, dentro do seu tempo, cada aluno se despede dos pais
para viver essa nova experiência de inserção no universo escolar.
Durante os primeiros dias do processo, os pais são convidados a permanecer na escola
em um espaço criado especialmente para as famílias que estão vivenciando o processo de
adaptação. A presença dos pais na escola no decorrer desse processo contribui para que a
criança estabeleça um vínculo de afeto e segurança com a professora em menos tempo, pois,
na medida em que a criança sabe que poderá ver o pai ou a mãe quando solicitado, passará a
ver a figura da professora como alguém que lhe quer bem, sentindo-se protegida e bem-cuidada.
Para Barbosa (2010, p. 10), “as crianças logo reconhecem a confiança que seus pais
depositam na escola e nas professoras, assim, o trabalho de inserção das crianças na creche
passa, necessariamente, pela relação de confiança entre pais e professores”. A participação
familiar no cotidiano escolar da criança é um fator importante, pois a vida escolar e familiar
se completa. A aprendizagem da criança acontece pela mediação pais-professor. Desse modo,
a reciprocidade nas relações cooperativas entre familiares e escola, ou seja, a compreensão

tanto da escola como dos pais sobre a importância dessa ligação no processo de inserção da
criança no ambiente escolar faz com que a criança se sinta reconhecida, contribuindo,
portanto, para o seu pleno desenvolvimento. A relação entre os pais e a escola deve ser
construída por meio da troca e da colaboração, beneficiando diretamente a criança.
A adaptação dos dez primeiros dias acontece com a turma dividida em três grupos de
seis crianças para cada grupo, que são atendidas por duas professoras e permanecem cerca de
uma hora ou uma hora e meia nos primeiros dias. Com o passar dos dias, esse tempo de
permanência na escola vai aumentando gradativamente, assim como o encontro com os
demais grupos vai acontecendo, construindo-se vínculos gradativos de convivência por meio
de brincadeiras livres, histórias, exploração da sala, hora do lanche, entre outros.
A práxis docente nos ajuda a compreender e entender de maneira contextualizada e,
portanto, permite cada vez mais o aperfeiçoamento dessa atividade, a fim de que as crianças
tenham uma adaptação tranquila, segura e feliz. O importante, nesse período, é que tudo
aconteça de forma progressiva, ou melhor, que essa separação entre pai e filho aconteça de
maneira planejada e gradativa, sempre levando em consideração a reação da criança.
Na faixa etária de 3 a 5 anos de idade, as crianças querem descobrir, conhecer,
investigar o mundo que as rodeia, têm os sentidos aguçados, tocam em tudo o que veem,
cheiram, estão atentas a ruídos, sons, movimentos, percebem e identificam. Suas habilidades
em obter informações e buscar soluções para resolver os problemas são muitas. Nessa idade,
elas têm grande capacidade de guardar histórias na memória, querem saber de tudo. A
imaginação e a fantasia estão presentes em suas brincadeiras e, assim, elas vão demonstrando
como percebem o mundo. Nesse sentido, foi pensado o projeto de adaptação incluindo a
participação dos pais no acolhimento de seus filhos, que irão ingressar na escola pela primeira
vez.
Dando atenção a todas essas características, as atividades foram planejadas a fim de pr
oporcionar o desenvolvimento integral da criança nesse processo tão importante: sua inserção
no ambiente escolar. A organização da nossa proposta proporciona às crianças um ambiente
que reflete o objetivo de melhorar a qualidade da experiência individual da criança,
especialmente durante os seus primeiros anos de vida, pois estes são a base para a
estruturação da sua vida.
Dessa forma, tais atividades visam oportunizar às crianças condições que favoreçam o
desenvolvimento das suas potencialidades na contribuição de todas as suas dimensões (física,

psicológica, intelectual e social), para que elas aprendam a aprender, a fazer, a conviver e,
principalmente, a ser. Sob essa perspectiva, pensando em um acolhimento de qualidade e
visando o bem-estar da criança, a escola acredita que, para uma adaptação tranquila, além dos
alunos, os pais também precisam sentir-se seguros e acolhidos, transmitindo bem-estar à
criança que está chegando a um novo ambiente que fará parte do seu cotidiano, do início da
sua vida escolar.
Pensando por esse prisma, a Educação Infantil nível 1, que acolhe crianças na faixa
etária dos 3 aos 4 anos de idade, desenvolveu o projeto “Um olhar sistêmico frente à
adaptação e à socialização: uma narrativa da práxis”, que busca oportunizar ao aluno um
contato tranquilo, prazeroso e motivador com o novo ambiente, auxiliando, assim, no seu
desenvolvimento integral.
 E a adaptação acontece com o prisma do referencial teórico
Acreditamos que o processo de adaptação é um momento único e especial na vida de
uma criança, pois requer uma mudança de rotina na sua vida, saindo do contexto somente
familiar e inserindo-se no contexto social. Para que esse processo aconteça de forma a
priorizar a vida das crianças e proporcionar o seu bem-estar e o seu desenvolvimento integral,
é preciso refletir sobre a sua inserção no contexto escolar. Neste trabalho, tem-se como foco a
adaptação.
Com esse entendimento, a fundamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB, Lei n.. 9394/96) vem a contribuir, dizendo que:
a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade. (BRASIL, Lei n. 9394/96).

Com o foco de que a educação deve vir ao encontro do que rege a lei nacional,
acreditamos no objetivo de oportunizar à criança uma adaptação tranquila e segura,
proporcionando momentos de descontração e interação com os colegas e as professoras,
visando, assim, o seu desenvolvimento de forma integral.
Como vimos, o processo de adaptação da criança na escola é um período muito
delicado, pois envolve toda a comunidade escolar, ou seja, os pais, os professores e os demais
funcionários da instituição na qual a criança será inserida. É importante lembrar que a

separação é um processo que gera sentimentos, os quais precisam ser entendidos, discutidos e
superados gradativamente.
É também a partir da educação recebida em espaços de educação coletiva que a
criança amplia o seu convívio social, ou seja, é onde ela tem as suas primeiras interações fora
do lar, aprendendo os primeiros passos a serem seguidos na vida adulta.
O início da vida escolar pode ser uma ocasião excitante ou também uma ocasião
agradável. Junto com aqueles que realmente estão encantados por estarem iniciando
sua vida escolar, existem frequentemente outras crianças chorando ou pais tensos e
nervosos. (BALABAN, 1988, p. 24).

A chegada à escola sempre gera muitas expectativas para os pais, os alunos e, também,
para os professores. Assim, todos têm que se adaptar ao desconhecido, pois esse momento é
delicado e requer todo o cuidado para que todos se sintam bem. Exige atenção, cuidado,
paciência, afetividade e muita alegria, além do comprometimento, garantindo, assim, o bom
andamento do processo.
Nesse sentido, Rinaldi (2002, p. 76) destaca, primeiramente, que é preciso que se
tenha uma imagem de criança:
A imagem da criança como alguém que experimenta o mundo, que se sente uma
parte do mundo desde o momento do nascimento; uma criança que está cheia de
curiosidade, cheia de desejo de viver; uma criança que tem muito desejo e grande
capacidade de se comunicar desde o início da vida; uma criança que é capaz de criar
mapas para sua própria orientação simbólica, afetiva, cognitiva, social e pessoal.

Partindo desse conceito, é preciso saber respeitar a individualidade de cada criança e
entender que cada uma tem um tempo diferente de adaptação ao novo ambiente e que esse
processo de acolhimento leve em conta as suas características e as suas particularidades,
buscando a garantia do seu bem-estar no pleno desenvolvimento da sua personalidade.
Rinaldi (2002, p. 78) ressalta, ainda, que “existem três sujeitos da educação: são as crianças,
os professores e as famílias, os quais estão interligados entre si e formam um sistema. Isso
significa que o que acontece com um deles afeta os outros”. Portanto é fundamental que cada
um contribua de forma significativa no processo de formação das crianças: os pais, que são
vistos como o primeiro contexto de socialização, exercendo grande influência sobre estas e
devendo estimular o filho na constituição do processo de aprendizagem; a escola,
possibilitando uma integração e uma vivência social diferente do grupo familiar, fazendo com
que a criança desenvolva sentimentos de solidariedade e partilha; e por fim, mas não menos

importante, o professor, com o papel de proporcionar um ambiente acolhedor e agradável na
construção de novas experiências.
O docente, como mediador desse processo de socialização, deve possibilitar ao aluno a
experienciação de diferentes vivências. É nesse ambiente que a criança precisa ser recebida
sentindo-se acolhida por todos, tornando possível o seu desenvolvimento psíquico e social.
Por isso, é importante que esses três segmentos (pais-professores-escola) estejam envolvidos
ativamente no processo de acolhimento das crianças na escola e que cada um desempenhe o
seu papel. Sendo assim, há que se considerar que:
É realmente importante construir um ambiente escolar – uma creche ou pré-escola
que transmita segurança às crianças, o tipo de segurança que resulta de se sentir
aceito e bem-vindo: um espaço que acolha não só a criança, mas também a família e
os professores. (RINALDI, 2002, p. 78).

Wolker (2009) ressalta que, marcada por encontros e desencontros, a adaptação
escolar é o momento em que a criança e os seus familiares passam a criar relações afetivas
com a escola, destinada a favorecer a construção de um mundo social mais amplo, em que
estejam presentes muitas conquistas e aprendizagens.
Sabe-se que o momento de acolhimento de crianças no contexto escolar é um
momento delicado e que exige um trabalho de comprometimento dos três segmentos (pais,
professores e escola). Salek (2010, p. 34) destaca que:
As crianças vivenciam melhor o processo de inserção quando: os pais têm a
convicção de estar fazendo o melhor para seu filho, a criança é atendida levando-se
em consideração as características e as necessidades de sua faixa etária e ou estágio
de desenvolvimento, a educadora tem a consciência da importância do seu papel e
sabe desempenhá-lo com tranquilidade, a instituição planeja a estratégia mais
adequada para o acolhimento da cada família.

É essencial que se construa uma parceria entre a família e a escola, para que, juntos,
possam realizar essa transição – a saída de um ambiente familiar para um novo ambiente de
interação social, ou seja, a inserção na vida escolar. A reciprocidade pais-professor é efetivada
a partir do momento em que os pais e o professor vivenciam o período de adaptação juntos,
trocando informações necessárias que auxiliam na acolhida da criança no ambiente escolar.
Logo, a reciprocidade e o respeito mútuo entre as pessoas envolvidas facilita o trabalho de
ambos, beneficiando a inserção da criança no contexto escolar.
Com esse olhar, Freire colabora dizendo que:

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. [...] O que se precisa é
possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da reflexão sobre a prática, a
curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. [...] A prática
docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico,
dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. (FREIRE, 2001, p. 42-43).

Nesse sentido, a prática docente designa a reflexão, ou seja, o fazer docente requer a
retomada do que é praticado, na busca de novos olhares e conceitos, permitindo, desse modo,
reforçar o que está dando certo, assim como criar ações que contribuam na construção de
conhecimentos legítimos ao educando e, ainda, a ressignificação da identidade profissional.
Considerações Finais
Analisando o processo de adaptação como um todo, identificam-se dois grandes eixos
que se fazem presentes no processo de acolhimento das crianças na Educação Infantil, os
quais dizem respeito à relação entre a escola e a família e a composição do cenário escolar – a
organização espaço/tempo pedagógico para a inserção dos pequenos.
No que se refere à relação entre a escola e a família, percebe-se que a constituição da
escola como espaço que acolhe as inseguranças não somente das crianças, mas da família
como um todo se revela como aspecto preponderante para que a adaptação se efetive.
Quanto à organização do espaço/tempo pedagógico, salienta-se que a adequação da
rotina, o planejamento e as ações cotidianas favorecem a reafirmação e a reconstrução do
vínculo no processo de inserção da criança na escola, por meio de atividades diferenciadas e
do envolvimento afetivo com os pequenos.
Ressalta-se que a participação dos pais no processo de acolhimento das crianças no
contexto escolar é condição essencial para que este ocorra de modo confortável e seguro,
enfatizando que a confiança que os pais depositam na escola e em seus profissionais garante
boa parte do processo de adaptação. Dessa forma, destaca-se que, com esse olhar de
adaptação incluindo o contexto familiar, pode-se obter a totalidade das crianças adaptadas de
maneira tranquila, feliz e satisfatória.
Ao conversar com as famílias, percebeu-se, ainda, uma maior confiança, pois elas
puderam vivenciar e entender o processo juntamente com os seus filhos. Com relação aos
docentes, percebe-se que essa adaptação vem a cada ano sendo repensada e reconstruída, com
o entendimento e o compartilhamento entre todos que fazem parte do contexto escolar.

A partir de estudos referentes sobre a inserção da criança no espaço escolar, criaram-se
estratégias para uma boa acolhida nesse ambiente. No entanto, ainda é importante continuar
investindo nesse tema, por meio da promoção de ações, de atividades do interesse das
crianças, além de embasamento teórico que aprofundará o entendimento sobre a inserção das
crianças na escola, uma vez que se sabe que algumas delas apresentam idas e vindas e a fim
de que se possa enfrentar algumas dificuldades que surgem no decorrer do processo.
Trazer em mente as vozes que deram significado a este projeto possibilitou entender
esse contexto de forma mais acentuada no sentido de reflexão sobre o aprofundamento das
práxis adotadas. Nessa mesma direção, Bolzan (2009) explicita que o processo de construção
das práxis implica em compreender e ampliar o conceito de práticas reflexivas e destaca a
importância do compartilhamento dessas ações:
Refletir sobre a prática pedagógica parece ser um dos pontos de partida, pois
compreender o processo de construção de conhecimento pedagógico de forma
compartilhada implica compreender como se constitui esse processo no cotidiano da
escola, local de produção cultural, espaço de encontros e desencontros, de
possibilidades e limites, de sonhos e desejos, de encantos e desencantos, de
atividades e reflexão, de interação e de mediação nesta construção que não é
unilateral, mas que acontece à medida que compartilhamos experiências, vivências,
crenças e saberes. (BOLZAN, 2009, p. 27).

Em síntese, o professor que reflete sobre a sua ação docente, fazendo conexões com a
práxis, tem a possibilidade de desvelar possibilidades e agir em prol de uma educação
transformadora. Por isso, entender o processo de adaptação perpassa em entender de forma
contextualizada a práxis docente, ou seja, a formação permanente é a mola propulsora para
que se possa entender e identificar a adaptação como foco principal do bem-estar discente.
Com o olhar focado nesse processo de adaptação, é possível compreender que a
mesma acontece de forma espiralada, pois, ao mesmo tempo em que aperfeiçoa-se o processo
com a práxis diária, busca-se um olhar aguçado de estudos, trocas e compartilhamentos de
saberes que são necessários para o fazer e o refazer pedagógico.
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