
PASSAGEM

A passagem da Educa-
ção Infantil para o primeiro
ano do Fundamental I acar-
reta uma série de transfor-
mações para a criança. Mui-
tas vezes, ocorre até mesmo
amudança de escola, o que
requer adaptação ao novo
espaço e à ‘separação’ dos
antigos amigos.

Já semialfabetizado, o
estudante vai iniciar uma
rotina que inclui português
ematemática de uma for-
mamais intensa. E não é só
isso, tem a questão de levar
a lancheira, o recreio éme-
nor, e não temmais a ‘hora
do soninho’.

A professora Giovana
Guedes coordena o Ensi-
no Fundamental I no Colé-
gio Anchieta e explica que
os alunos sofrem uma ex-
plosão de amadurecimento
durante esta transição. É o
período em que as crianças
começam a ter mais regras,
mais limites e começam a
ser alfabetizadas.

“Agora, o aluno apren-
de a ler e a escrever, come-
ça a trabalhar sua autono-
mia. Ele passa de ummun-
do só lúdico, de brinquedo,
para outromais concreto de
aprendizagem propriamen-
te dita – feito com jogos,
brincadeiras, música, culi-
nária. Tudo para estimular
sua autonomia”, afirma.

De acordo com a coor-
denadora, para que a crian-
ça não sofra com a ruptu-

ra do ensino infantil para a
fase demaiores cobranças,
as aulas ainda sãoministra-
das nomesmo prédio, com
acesso à sala de jogos e aos
parquinhos. No entanto,
os pais precisam ajudar na
adaptação.

“Deixar tudo fluir natu-
ralmente, não precisa ficar
inseguro e nem demonstrar
isso para o filho. A crian-
ça émuito receptiva pa-
ra as coisas, é muito aberta.
Se ela souber que a escola é
um lugar legal, ela vai pas-
sar com tranquilidade pelos
desafios”, orienta.

A dona de casa Lucima-
ra Fernanda Fábio conta
que seu filhoMiguel, de seis
anos, sabe que vai ter no-
vas responsabilidades e não
vê a hora de voltar às aulas
e encarar o primeiro ano.
Omenino sabe ler e escre-
ver, gosta de todos os tipos
de histórias e já entende tu-
do de computador. “Agora,
tudo ele diz que já émoço:
‘sou grande, mamãe’. Fica
orgulhoso de saber quemu-
dou de ano”, diz.

Porém, é amãe quem
sente frio na barriga só de
pensar no primeiro dia de
aula. “Dá um pouco deme-
do de pensar se ele vai ou
não conseguir acompanhar
o ritmo. Mas, tento não de-
monstrar e torço para que
ele vá à escola confiante e
seguro”, conclui a dona de
casa.

EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O FUNDAMENTAL I
Explosão de amadurecimento
PERÍODO DE TRANSIÇÃO É MARCADO PELO APRENDIZADO DA LEITURA E DA ESCRITA POR MEIO DE MUITAS BRINCADEIRAS

CONFIANÇA
Lucimara Fábio diz que o filho Miguel, de seis anos, já sabe

das novas responsabilidades e se sente confiante
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ARQUIVO PESSOAL

É nesta fase que a gente estimula a criança para que
ela nos retorne de maneira a ser mais organizada,
desempenhar sozinha suas atividades. A gente faz
tudo isso aos poucos, de maneira lúdica, o próprio
amadurecimento cronológico da criança também ajuda.
Giovana Guedes
Coordenadora de Ensino

Sugestão de
materiais escolares
nesta fase

ESCRITA, DESENHO E PINTURA
Flauta doce
Folhas de papel sulfite
Bloco criativo
Cadernos brochurão capa dura
Caderno quadriculado 1 x 1cm
Caderno cartografia sem seda
Caderno pauta verde grande
Pastas plásticas com trilho
Pasta plástica fina com elástico
Estojo de lápis de cor triangular com 12 cores
Estojo de caneta hidrocor com 12 cores
Estojo de tinta guache com 6 cores
Estojo de giz de cera com 15 cores
Massa de modelar
Estojo de cola colorida com 6 cores
Estojo com zíper
Apontador com depósito retangular
Lápis preto nº 2
Borracha plástica
Frascos de cola
Pincel chato nº 16
Tesoura escolar lâmina de aço inoxidável

FONTE: COLÉGIO ANCHIETA

Dicas da coordenadora Giovana Guedes para a
criança se adaptar melhor à nova fase de ensino:
Para os professores:
• Acolha o aluno de forma carinhosa, sempre
passando confiança e segurança;

• Lembre que cada criança é diferente, tem sua
limitação, seu potencial e isso tem que ser
respeitado individualmente.

Para os pais:
• Confie na escola e não demonstre insegurança;
• Mostre que o aluno vai aprender coisas novas e
precisa daquilo para atingir outras fases;

• Também vale dizer que vai ter brincadeiras e fazer
um paralelo com um presente novo, dizendo coisas
como “que legal o que você aprendeu hoje, agora
você já sabe contar, ler alguma historinha”. A
novidade atrai as crianças;

• Em casa, confira sempre a agenda para saber se
tem tarefas e o ajude a fazer cada uma, elogie as
coisas que ele fez. Assim, ele se sentirá seguro e
terá orgulho do que aprendeu;

• Pai e mãe precisam ser incentivadores e não podem
se acomodar, ou o crescimento da criança fica
estagnado. Um caminho para a criança se envolver
com a escola é comprar livrinhos parecidos com as
histórias lidas em sala de aula.

MATERIAIS DE ARTES
Folha de cartolina branca
Rolo de papel crepon
Folhas de papel laminado prata
Placas de EVA atóxica
Pacote de perfex

COMPLEMENTOS
Frascos de brocal e lantejoulas
Pacote de forminhas de doce
Pacote de palitos de sorvete
Maço de fósforos
Rolo de fita crepe
Lixas 150
Caixa plástica
Folhas de Contact transparente
Balde de praia com pá
Pacote de plástico sem furos
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