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RESUMO 

 

O objetivo desse estudo é analisar a importância da socialização e da convivência no 

ambiente escolar com adultos e crianças diferentes, compreendendo os limites de cada 

novo aluno. Neste artigo propõe-se entender a importância de um ambiente harmonioso 

no processo de adaptação, compreender a necessidade de ter um planejamento, conhecer 

a história de vida de cada criança para encontrar meios que facilitem a adaptação, e 

abranger atitudes pedagógicas que deverão ser tomadas nesses casos. A metodologia 

usada para atingir o objetivo proposto foi conduzir o trabalho de conclusão de curso da 

faculdade Raimundo Marinho de Penedo que além de falar sobre a adaptação da criança 

no ambiente escolar, pretende ainda, trazer soluções e agilidade para esse processo, 

compreendendo a importância de procurar melhorias para o mesmo. Depois que passa 

todo esse processo de adaptação a relação da criança com a escola é outro. A chegada se 

transforma em algo prazeroso, há uma relação já estabelecida com a equipe escolar e 

também com os colegas. O medo do ambiente antes desconhecido dá lugar à curiosidade 

e busca por aprender novas habilidades. O processo de adaptação escolar é crucial para 

que a criança estabeleça um vínculo com a instituição e fique à vontade para aprender. 

Esse processo é muito importante, ainda que seja difícil para os pequenos e também para 

a família, é preciso empenho a fim de tornar essa adaptação mais rápida e dar lugar ao 

aprendizado social, emocional e físico que as crianças merecem e precisam. 
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