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ENTRADA para o	 INFANTÁRIO
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tornar a experiência positi va

O seu filho vai entrar para o infantário ou para a escola?
Está ansioso/a porque não sabe como ele vai reagir,
como se vai adaptar ou integrar? Então, saiba como tornar a
entrada para o infantário ou para a escola uma experiência
agradável para o seu filho e, ainda, como promover
uma boa adaptação!

A

proxima-se o mês de setembro, que
marca para muitas crianças a entrada para
o infantário ou para a escola, pela primeira vez. Este é um momento importante
que pode despoletar sentimentos e reações
muito diferentes, de acordo com as características, as circunstâncias e a experiência de
cada criança, mas também de acordo com a
forma como os pais as preparam para esse
acontecimento.
O momento de entrada para o infantário
ou para a escola por parte de um filho pode
desencadear também diversos sentimentos e reações nos próprios pais. Assim, os
pais cujo filho vai entrar pela primeira vez
no infantário podem sentir-se apreensivos,
tensos e/ou ansiosos: “Como é
que ele vai reagir no primeiro dia: será que vai chorar, fazer birra?”, “Será que
vai pensar que o deixei
lá porque já não gosto
dele?”, “Será que vai
conseguir fazer amiguinhos?”, etc.
Os pais cujo filho vai
entrar pela primeira vez
na escola podem sentir-se
entusiasmados e orgulhosos, mas também ansiosos:
“Será que ele/a se vai adaptar bem?”, “Será que vai gostar?”, “Será que se vai integrar e progredir bem?”, etc.
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São muitas as dúvidas e incertezas
legítimas com que os pais se confrontam
naturalmente nesta altura... Para os pais
que pretendem ajudar os filhos a vivenciar de uma forma tranquila e harmoniosa a entrada pela primeira vez no infantário ou na escola, deixo em seguida
algumas sugestões que poderão ajudar.
INFANTÁRIO: PROMOVA A
CONFIANÇA E A SEGURANÇA
Na generalidade, o período entre os 2
e os 3 anos marca o momento ideal para
as crianças entrarem para o infantário.
Este constitui um acontecimento importante na vida da criança, uma vez que o
ensino pré-escolar que é promovido nos
infantários permite estimular as várias
áreas do seu desenvolvimento: físico,
cognitivo, motor, emocional, social, etc.
A criança tem assim a oportunidade e as
condições ideais para desenvolver a sua
aprendizagem cognitiva e a sua motricidade; a sua capacidade de trabalho
individual e em grupo, de cooperação,
entreajuda e partilha social; a capacidade de adaptação a (novos) ritmos,
regras e limites; e de integração num
novo espaço de crescimento, diferente
de casa, que a vai preparar para a entrada na escola, uns anos mais tarde.
Para facilitar uma boa adaptação ao
infantário, tenha em conta as seguintes
sugestões:
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vai desenvolver com outros amiguinhos;
no recreio poderá brincar, correr e saltar.
Isto ajudará a criança a perceber o que
pode esperar que aconteça, tornando
a experiência de entrada para a escola
menos ansiogénica.

4Fale com a criança sobre a entrada para o infantário. Converse com o
seu filho sobre a entrada para o infantário, mas tenha em atenção que falar
muito precocemente sobre o assunto
pode gerar ansiedade por antecipação
na criança. Se o assunto lhe desencadeia
ansiedade (a si, mãe ou pai), deverá
tentar controlá-la, caso contrário poderá transmiti-la ao seu filho, deixando-o
inseguro. Procure associar sentimentos
positivos à ida para o infantário, abordando a questão como algo novo e
divertido que irá permitir à criança viver
experiências agradáveis (por exemplo,
brincar, fazer novos amiguinhos, aprender coisas novas).
4Visite o infantário e explore o
espaço com a criança. Procure visitar o
infantário com o seu filho antes do dia
D (entenda-se o primeiro dia no infantário), para que ele possa familiarizar-se
com o espaço e com o/a educador/a.
Procure incentivar e apoiar o seu filho a
explorar o espaço, mostrando interesse e
agrado pelo que vai vendo e descobrindo, transmitindo-lhe assim que aquele
é um espaço no qual ele pode sentir-se
confortável e seguro. Isto irá ajudar a
diminuir as dificuldades habitualmente
despoletadas pela ansiedade de separação, que motivam frequentemente crises
de choro ou birras à chegada ao infantário e/ou no momento da despedida
dos pais.

4Estabeleça uma relação de
proximidade com o/a educador/a.
Mantenha uma relação próxima e empática com o/a educador/a para que a
criança se sinta segura e descontraída
para desenvolver, igualmente, uma relação de confiança e segurança com o/a
educador/a.
4Apoie a experiência do primeiro
dia. No primeiro dia, as reações podem
ser diversas: algumas crianças demonstram medo e/ou ansiedade, podendo
surgir crises de choro ou birras; outras
demonstram prontamente interesse em
explorar o espaço, começando rapidamente a interagir com outras crianças. Se
o seu filho demonstrar medo ou ansiedade no momento da despedida, pode
dizer-lhe que a separação é temporária
e que voltará para buscá-lo durante a
tarde. Procure controlar as suas próprias
emoções (ansiedade, medo, insegurança) para facilitar a separação no momento da despedida e evite prolongar este
momento (a despedida) durante muito
tempo, para impedir que a criança comece a sentir-se ansiosa ou insegura.
4Depois do primeiro dia… Depois
do “grande” dia procure mostrar interesse sempre que o seu filho deseje
partilhar consigo as experiências vividas
no infantário, aproveitando para reforçar
os sentimentos positivos experienciados
por ele naquele contexto, apoiá-lo na

Procure reagir com confiança e
segurança na despedida, para que
a criança possa sentir-se igualmente
confiante e segura no infantário
4
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resolução das suas dificuldades e promover o desenvolvimento das suas aquisições, de forma saudável e harmoniosa.
ESCOLA: PROMOVA O GOSTO PELO
SABER E PELA APRENDIZAGEM
A entrada no 1.º ano é um acontecimento importante na vida da criança,
pois corresponde à passagem de uma
fase de “brincadeira” para uma fase de
“aprendizagem”. Para tornar a entrada
para a escola numa experiência positiva,
tome nota das seguintes sugestões:

> I Dúvidas de uma leitora

“Ela chora muito…”
“Quando deixo a M. no infantário,
ela chora muito e eu fico sem saber o
que fazer… às vezes dá-me vontade de
chorar de tão frustrada que fico (…)
A educadora diz para me despedir, que
depois fica tudo bem, mas fico sempre na
dúvida se a M. fica mesmo bem (…)”
Quando os pais se mostram ansiosos,
deprimidos e/ou inseguros na despedida
acabam por passar a ideia à criança de
que estão a deixá-la num local pouco
seguro, que deixa os próprios pais ansiosos. Lembre-se de que, muitas vezes, as
crianças aprendem a reagir às situações
novas através da observação das reações
dos próprios pais… Procure reagir com
confiança e segurança na despedida, para
que a sua filha possa sentir-se igualmente
confiante e segura no infantário. Poderá
usar um objeto de transição para ajudar
na despedida, isto é, pode deixar com a
criança um objeto que lhe seja especial e
que a conforte durante a sua ausência (por
exemplo, um peluche, um paninho ou um
brinquedo).
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Mostre interesse sempre que o seu
filho partilhar consigo as experiências
e atividades desenvolvidas na escola,
aproveitando para reforçar os aspetos
positivos
4Fale com a criança sobre a entrada para a escola. A entrada para a escola, como uma experiência nova e inesperada, poderá ser vivida pela criança com
medo e ansiedade. Converse com o seu
filho para que ele saiba o que esperar
do dia D e esteja melhor preparado para
lidar com a ansiedade. Aproveite para
lhe dizer o quanto se sente feliz e orgulhoso dele por ter chegado este momento. Poderá transmitir-lhe que a escola
vai trazer-lhe maiores responsabilidades,
mas vai também permitir-lhe viver experiências muito agradáveis, como aprender muitas coisas interessantes e fazer
novos amigos.
4Inspire o gosto pela escola e pela
aprendizagem. Promova a motivação
escolar do seu filho, incentivando o gosto
pela aprendizagem de forma lúdica e
divertida. Existem atualmente diversos
jogos didáticos que permitem estimular
o gosto pela aprendizagem nas crianças,
podendo aproveitar as férias antes do
início das aulas para desenvolver algumas atividades com o seu filho. Lembrese de que poderá também estimular o
gosto pela aprendizagem nas atividades
simples do dia-a-dia (por exemplo, pode
incutir o gosto pela leitura ao ler uma
revista, pode estimular o interesse pelo
cálculo numérico ao contar as moedas
que trás na carteira, pode fomentar o

prazer da escrita ao escrever uma carta
para um familiar, etc.).
4Faça uma visita à escola com a
criança. Para ajudar o seu filho a familiarizar-se e a desenvolver sentimentos
positivos em relação à escola, leve-o
numa visita à escola umas semanas antes
do início das aulas. Passeiem sobre os
vários espaços da escola, mostre interesse e agrado pelo que vai vendo e encontrando, e procure transmitir sentimentos
positivos ao seu filho. Ajude-o a antecipar o que vai acontecer e a perceber
como se deverá comportar: dentro da
sala de aula deverá permanecer calmo e
atento à professora e às atividades que

4Esteja presente e apoie a criança
no primeiro dia. No primeiro dia de
aulas aja com naturalidade e tranquilidade. Enquanto prepara o seu filho,
vá conversando com ele sobre o que
vai acontecer ao chegar à escola, para
que ele saiba o que pode esperar que
aconteça, sem ficar (demasiado) ansioso.
Acompanhe-o e mantenha-se presente,
mas incentive-o a “despegar-se” de si,
ajudando-o a interagir com outras crianças e com o/a professor/a. Lembre-o de
que naquele espaço ele poderá sentirse confortável e seguro, mesmo na sua
ausência.
4Depois do primeiro dia… No
final do dia procure mostrar entusiasmo e interesse por saber como correu
o primeiro dia de escola, pergunte-lhe
como se sentiu, o que mais gostou,
se fez amiguinhos, o que fizeram, etc.
Depois deste “grande” dia procure mostrar interesse sempre que o seu filho
tentar partilhar consigo as experiências
e as atividades desenvolvidas na escola, aproveitando para reforçar as experiências positivas vividas no contexto
escolar, apoiá-lo na resolução das suas
dificuldades, e promover o desenvolvimento das suas aprendizagens, positiva
e saudavelmente.

