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O início do ano letivo
representa uma nova etapa
na vida e na rotina de mui-
tas famílias: o primeiro dia
de aula de uma criança.
Na hora de encarar a esco-
la, o pequeno pode sentir
falta do ambiente familiar,
enquanto os responsáveis
encaram ummomento de
aflição e insegurança.

A fisioterapeuta Andrea
Mazzuia Miranda Fidalgo é
mãe das gêmeas Beatriz e
Manuela, de dois anos, que
encararam a transição para
o minimaternal em agosto
do ano passado. Embora as
meninas tenham se adap-
tado de imediato, ela con-
ta que foi sofrido para a ir-
mã mais velha, Mariana,
de seis anos.

“As gêmeas têm uma
à outra e essa companhia
alivia a falta de casa. Mas,
quando a Mariana entrou
na escola, foi muito difícil.
Ela só tinha sete meses e
precisei ficar uma semana
inteira acompanhando ela
na escola até que se acos-
tumasse”, relata.

Andrea diz que ficava
sempre por perto e, quan-
do a filha começava a cho-

rar, as professoras aponta-
vam para onde a mãe esta-
va. “Aos pouquinhos fomos
aumentando o período de-
la na escola. Um dia, meia
hora, no segundo, uma ho-
ra inteira, até ela se acostu-
mar. A gente ficava ao mes-
mo tempo com o coração
apertado de entregar para
um lugar que mal conhe-
cia, mas também tinha que
trabalhar”, diz.

De acordo com a co-
ordenadora do Ensino In-
fantil do Colégio Anchieta,
Letícia Velloso, o primei-
ro passo para tornar a mu-
dança mais tranquila de-
pende da família. Os pais
precisam confiar no lugar
escolhido e trabalhar em
conjunto com os professo-
res para superar esse de-
safio.

“Essa transição gera
muita ansiedade, princi-
palmente naquela família
onde a mãe tem como fun-
ção só cuidar da criança.
Às vezes, ela se sente até
sem saber o que fazer. Mas,
para uma boa adaptação,
é importante transmitir ao
filho segurança na hora de
deixar na escola”, ressalta.

PRIMEIRA VEZ NA ESCOLA
Desafio para o aluno e
insegurança para os pais

CRIANÇA PODE SENTIR FALTA DE CASA E CHORAR NOS PRIMEIROS DIAS; COORDENADORA DE ENSINO
INFANTIL ORIENTA QUE FAMÍLIA PASSE CONFIANÇA AOS FILHOS AO DEIXÁ-LOS NO COLÉGIO
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MOMENTO DA ‘SEPARAÇÃO’
O casal Andrea e Daniel Fidalgo vivenciou a entrada na
escola das filhas Mariana, de seis anos, e das gêmeas

Beatriz e Manuela, de dois anos



Sugestão de materiais
escolares nesta fase

FONTE: COLÉGIO ANCHIETA

ESCRITA, DESENHO E PINTURA

Folhas de papel sulfite

Pasta engenheiro A3

Bloco criativo

Caderno brochura capa dura

Estojo de lápis de cor riangular com 12 cores

Estojo de hidrocor com 12 cores

Estojo de gizão de cera triangular com 12 cores

Caixa de big giz de cera neon

Potes de massa de modelar com e sem glitter

Estojo com zíper

Frasco de guache 250 ml (cores variadas)

Frasco de cola

Pincel chato nº 16

Caneta de retroprojetor

COMPLEMENTOS

T.N.T ( cores variadas )

Grampo plástico

Sacos de celofane transparente

Papel contact

Feltro

Brocal, anilina e lantejoulas grandes

Forminhas de doce laminada e coloridas

Rolo de fita crepe

Pacote de palito de sorvete

Lixa preta

Pacote de algodão bolinha

Maço de fósforos

Caixa plástica com tampa

Balde de praia com pá

Novelo de lã

Rolo de fita PVC transparente

MATERIAIS PARA ARTES

Folhs de papel seda e celofane

Folhas de papel crepom e laminado

Pacote de pano multi uso

Placas de EVA brilhante atóxica

Placas de EVA estampado

Placas de EVA colorida
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Quando a
criança é
colocada na
escola com
segurança da
família, ela se
adapta muito
melhor do
que a família
que não vai
embora, fica
meia hora se
despedindo,
insegura. Com
o tempo, os
pais vão sentir
o resultado
deste trabalho.
Você percebe
isso quando
vai buscar a
criança na
escola e ela
está feliz,
se ela está
aprendendo, se
desenvolvendo.
Letícia Velloso
Coordenadora de Ensino

A coordenadora Letícia Velloso
preparou algumas dicas para que as
famílias encarem essa transição com
maior tranquilidade:
• Esteja confiante na escola que
escolheu. Para isso, pesquise muito e
conheça pessoalmente cada lugar e
sua equipe de professores;

• Passe para o filho que a escola
é um lugar legal, onde ele vai
brincar, vai encontrar amigos e, na
volta, peça para ele contar tudo o
que aprendeu;

• Não demore nas despedidas. Quando
a família fica muito tempo para
deixar a criança entrar na escola,
ela passa a se sentir insegura.
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CADA PEÇA EM SEU LUGAR
Coordenadora Letícia Velloso orienta aos pais não

demorarem muito na despedida na porta da escola:
“criança pode se sentir insegura”
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ESCOLA É
FUNDAMENTAL
PARA A CRIANÇA
A coordenadora Letícia afirma
que é a partir desta fase que
a criança aprende a controlar
os movimentos do seu corpo,
aprendendo a saltar e a correr.
É também neste momento em
que começa a aprender os
movimentos preparatórios para
a escrita, como rabiscar, pintar
e pinçar, sempre através de
brincadeiras.
“Colocar a criança na escola é
fundamental, porque estimula
o desenvolvimento cognitivo,
ela desenvolve a capacidade
de pensar e de compreender
o mundo, além da inclusão
social. Ela também começa a
lidar com trocas, passa a res-
peitar a presença do outro e a
ter empatia”, explica.

APRENDIZADO
Na escola, as crianças
desenvolvem a capacidade de
pensar e de compreender o mundo


