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HORÁRIO DE ADAPTAÇÃO

A Rede de Ensino Gênesis adota na primeira semana de aula um sistema de carga horária 
reduzida visando facilitar este processo.

Caso haja necessidade a mãe (ou pessoa responsável pela adaptação) poderá 
permanecer nas dependências da escola num local indicado pela direção,mas não na sala 
de aula da criança para que assim possa propiciar o vínculo gradativo da mesma com a 
professora e auxiliar de sala.

Qualquer dúvida em relação ao período de adaptação de seu(sua) filho(a),  qualquer 
outro tipo de questionamento ou sugestão que ocorra durante o ano letivo, procure a 
Coordenação Pedagógica ou a Direção da escola.

Nosso objetivo é trabalharmos em parceria, buscando a integração da família e da escola.
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A Entrada na escola pode representar um importante momento para a família e para a 
criança. Esta, por sua vez, vai conviver em um novo ambiente, onde aprenderá a dividir 
espaços, brinquedos e afetos.

A escola não tem a pretensão de substituir a mãe,mas suplementar e ampliar o papel que 
ela desempenha nos primeiros anos de vida, estendendo vínculos para além da família. 
Para a criança, a escola fornece oportunidade para uma profunda relação pessoal com 
outras pessoas, que não são os pais. Separar-se dos pais e ir para a escola é uma 
experiência intensa que envolve ganhos e perdas, exige e promove crescimento.

O período de adaptação na escola é fundamental para o desenrolar de um ano letivo de 
qualidade para o seu(sua) filho(a), pois é a partir da solidificação dos laços nesse primeiro 
momento que as dimensões de segurança e de confiança serão estruturadas, as quais são 
extremamente relevantes na aprendizagem.

Hoje, os pais se sentem culpados em ter que deixar os filhos pequenos na escola.
O excesso de afazeres, a rotina estressante e a cobrança geram um misto de sentimentos. 
Além disso, as reações das crianças são uma incógnita, por isso faz-se necessário a 
preparação para todas as possibilidades.

Para a equipe da Rede de Ensino Gênesis, as crianças terão o tempo que for necessário 
para a adaptação. Estamos preparados e sabemos como ajudá-las nesse processo.
É importante os pais manterem a serenidade e perceberem a separação como 
oportunidade de crescimento, afinal, crescer, aprender e conviver é preciso.

OS PAIS NA ADAPTAÇÃO

Algumas dicas que podem ajudá-los nessa nova fase:
* Converse com seu(sua) filho(a), preparando-o(a) para o que pode encontrar na escola. 
Evite, no entanto, longas explicações, visto que tal atitude pode resultar em insegurança. 
Tenha em mente que a separação, apesar de necessária, é um processo que afeta tanto a 
criança quanto os pais;
* A melhor opção é sempre falar a verdade, para que a criança não crie falsas 
expectativas;
* Na 1ª reunião, vocês conhecerão a rotina da escola e, assim, entenderão a dinâmica do 
dia a dia da sala do(a) seu(sua) filho(a);
* O choro na hora da separação quase sempre é frequente, mas nem sempre significa que 
a criança não queira ficar na escola. Seja firme e não se deixe levar por birras e exigências 
fora de hora. A ausência do choro não significa que a criança não esteja sentindo a 
separação, deixe as coisas acontecerem naturalmente;

* Observe fatos que podem interferir no processo de adaptação: troca de residência, 
retirada da chupeta ou mamadeira, troca de mobília do quarto da criança, perda de 
parente próximo ou animal de estimação. A criança com irmão recém-nascido 
dificilmente irá para a escola com tranquilidade;
* Preparem-se para recaídas: seu(sua) filho(a) pode ficar bem nos primeiros dias, mas, 
depois, pode fazer manha para entrar. Isso é normal, uma vez que a curiosidade foi 
saciada. Não negociem a permanência dos seus(suas) filhos(as) na escola em troca de 
guloseimas, brinquedos;
* Evite comentários na presença da criança acerca das atitudes dela na escola;
* Deixe que a criança leve, se assim o desejar, seu brinquedo favorito ou algo que seja 
familiar e o mantenha unido ao lar;
* Não prolongue nas despedidas. Tente passar segurança para seu(sua) filho(a), pois é o 
melhor para ele (ela);
* Cabe aos pais entregar a criança à professora, colocando-a no chão e incentivando a 
ficar na escola. Não é recomendável deixar a educadora com a responsabilidade de retirar 
a criança do colo da mãe. Despeça-se naturalmente do seu(sua) filho(a), nunca saia 
escondido;
* Incentive a criança a procurar a ajuda da professora quando necessitar de algo, esta 
atitude facilitará para que ambas estabeleçam laços de afetividade. Lembre-se que a 
professora atende  as crianças em grupo, procurando distribuir sua atenção igualmente a 
todos;
* As salas de aula e demais dependências da escola são espaços que devem ser 
respeitados e diferenciados pela criança em relação ao ambiente familiar, portanto, sua 
presença neles, além de dificultar a compreensão da separação, fará com que as outras 
crianças cobrem a presença de seus pais;
* O período de adaptação é único e pode variar de criança para criança. Evite 
comparações e interrogatórios sobre o dia a dia da criança na escola, deixe-a contar 
naturalmente. Dê oportunidade, mas não a faça sentir-se obrigada;
* Cuidado com a aparente adaptação do(a) seu(sua) filho(a), os pais devem respeitar o 
período estabelecido pela escola. É frequente o aparecimento de sentimentos de culpa, 
insegurança, ansiedade e ciúmes pelo “abandono” do(a) seu(sua) filho(a) na escola.A sua 
confiança na escola facilitará a aceitação e integração da criança no novo ambiente, e a 
adaptação dependerá da sua colaboração. Tranquilize-se!
* Lembre-se:sempre que se sentir inseguro procure o auxílio dos profissionais da Rede de 
Ensino Gênesis (direção, coordenadora pedagógica geral e coordenadora de turno), pois 
estes estão preparados para lhe orientar.


