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Importante momento para planejar o 
encontro e o acolhimento às crianças 
e famílias 

Eloisa Ponzio Renata Araujo

Novo 

está 
começando!

ano letivo 



Cara professora e caro professor,

Chegamos novamente ao início do letivo, com a esperança renovada e o desejo de muita 
saúde e alegrias.
 
A importância do acolhimento às crianças e famílias sempre foi relevante mas, nesse 
ano de 2022, ganhou ainda mais relevância à medida que relações humanas presenciais 
ficaram suspensas ou restritas. Nesse sentido, nós educadortes, temos o privilégio de viver 
a experiência escolar. A escola é o lugar das relações, dos encontros, é onde as crianças 
vivem o coletivo, de modo diferente da sua vivência no grupo familiar. É onde aprendem a 
ser cidadãs e cidadãos pois passam a habitar um espaço público.
 
Portanto, colegas, nosso novo desafio está lançado. Vamos planejar o novo ano!
 
Um abraço e os votos de um ótimo ano.

 
Eloisa Ponzio e Renata Araujo
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Adaptação e/ou Acolhimento

Segundo o dicionário Aurélio, 2001:

 
Adaptação: 1 ação ou efeito de adaptar(-se) 2 ajuste de uma coisa sobre a outra [...] 4 
ajuste à visão.

 
Acolhimento: 1 ato ou efeito de acolher, acolhida, acolho. 1.1 maneira de receber ou de ser 
recebida; recepção, consideração.
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Acolhimento

“Acolher tem a ver com a atitude de aceitação e hospitalidade que podemos 
ter frente ao outro. Em relação à adaptação, além de serem acolhidas, as 
crianças precisam aprender a acolher umas as outras.
 
Portanto, não é necessariamente um processo natural, porém algo a 
ser construído por todos os que atuam no sistema escolar (professores, 
alunos, funcionários, pais). Para tanto, muito mais do que discursos, 
precisamos de práticas - atitudes coerentes e convincentes - que atinjam 
mais as emoções e o caráter do que o intelecto.”

Eloiza Schumacher Corrêa
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Acolhimento às crianças e famílias

•  Que estão iniciando a vida escolar - crianças pequenas;
•  Que mudam de escola;
•  Que mudam de grupo ou período na mesma escola;
•  Que permanecem no mesmo grupo mas com novo professor;
•  Que mantêm o grupo e o professor depois das férias.
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Sugestões para se você se
preparar para o acolhimento
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Livro

Este livro ilustrado narra a história de 
uma menina que, ao se mudar com o 
pai para uma nova cidade, acaba por se 
defrontar com um mundo totalmente 
diferente do que conhecia, no qual se 
sente um verdadeiro bicho estranho. 
Texto e imagens se complementam para 
que o leitor acompanhe o estranhamento 
e os sentimentos de Eloísa e, junto 
dela, descubra que todo o processo de 
adaptação envolve tempo, convivência 
e disponibilidade para conhecer o outro. 
As situações, os lugares e as pessoas 
que a princípio não lhe eram familiares 
passam, aos poucos, a ser encarados com 
naturalidade em sua rotina.

http://www.editorapulodogato.com.br/updocs/Releases/26.pdf
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Coleção

Itens da coleção:
 
A gente pode… A gente não pode… 
com 3 ou 4 anos (2003)
 
A gente pode… A gente não pode… 
com 5 ou 6 anos (2001)
 
A gente pode… A gente não pode… 
com 7 ou 8 anos (2002)
 
Os três volumes da Série A gente pode… A gente não pode… 
partem de uma ideia simples. Nada de contar histórias para ensinar bom comportamento 
para as crianças, nada de ditar regras. É um livro para todos pensarem juntos nos podes e 
não podes da vida. Nem tudo é só não e nem tudo é só sim.
 
http://annaclaudiaramos.com.br/arquivos/course/a-gente-pode-a-gente-nao-pode-3-a-4-
anos-2
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Brincadeiras

1. Escolha brincadeiras em duplas, trios ou grupos;
 
2. Valorize a participação ao invés do vencedor ou perdedor;
 
3. Varie o desafio: corporal, auditivo, tátil, gráfico;
 
4. Ofereça diferentes materiais e materialidades: corda, bola, água, formas de bolo, 
gravetos, folhas, terra etc.
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Apresentação individual: 
Eu já sei e posso ensinar...

A proposta é incentivar as crianças a ensinarem aos amigos algo que elas saibam fazer. 
Ensinar é uma doação de talento tempo. Alguns exemplos:
 
Contar uma história;
Dançar;
Cantar;
Jogar futebol;
Pular corda;
Realizar uma atividade escolar;
Fazer um sanduíche natural.
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Eu já sei e posso ensinar...

Crie um cartaz com duas colunas e registre o nome da criança e o que ela vai ensinar 
aos colegas. Agende a apresentação e valorize-a!
 
 
Você pode fotografar a situação e criar um álbum para a turma.
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Escola de educação infantil e Reggio Emilia
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Papel do Professor

1. Acolher as crianças e famílias em suas diferenças;
2. Escutar suas falas, gestos e silêncios;
3. Registrar o que ocorreu no dia:

• As propostas nas quais houve mais e menos participação; 
• As necessidades que as crianças e famílias demonstraram;
• O que você deve mudar para o dia seguinte;
• Fotografar se houver autorização das famílias;
• Observar as brincadeiras espontâneas;
• Observar os agrupamentos  e as proximidades.
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Ótimo trabalho!

Eloisa Ponzio e Renata Araujo
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