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 Adaptação ao Pré-Escolar – Rumo ao Sucesso!

A entrada na creche ou jardim-de-infância 

representa uma fase de transição muito 

importante na vida da criança e dos pais, 

exigente, quer dum ponto de vista pragmático, 

quer dum ponto de vista emocional. Um novo 

espaço, rostos desconhecidos, novas rotinas.  

 

Com o tempo, o novo espaço transforma-se no 

espaço de todos os dias, os rostos tornam-se 

familiares, carinhosos e acarinhados, as rotinas 

são aprendidas e interiorizadas. Contudo, entre o 

primeiro contacto e o conforto perante a escola 

medeia um período de adaptação que nem 

sempre sucede sem alguns percalços.  

O início do processo de adaptação é 

conceptualizado diferencialmente por diferentes 

autores, havendo quem defenda que este se 

desencadeia somente quando a criança inicia 

efetivamente o seu percurso na pré-escolaridade 

e quem defenda que este se despoleta logo a 

partir do momento em que os pais estabelecem 

contacto com a instituição. De facto, o mais 

provável é que as impressões formadas pelos 

pais, bem como as suas atitudes e expectativas 

relativamente à creche ou jardim-de-infância 

transpareçam para a criança, acabando por influir 

na sua adaptação e dando-lhe início. 

Seja qual for a perspetiva adotada quanto ao que 

demarca o seu princípio, o que é facto é que, 

desde que se inicia até à sua conclusão, a fase 

de adaptação apresenta duração variável 

consoante a criança. Se para algumas crianças, 

a adaptação é uma questão de dias, para outras 

é um processo moroso, podendo mobilizar 

semanas ou mesmo meses.  

Nesta matéria, como em tantas outras, a 

individualidade de cada criança é determinante. 

A visão consensual é a de que são plurais os 

fatores que interagem no desenrolar do 

processo adaptativo. Por um lado, existem i) 

fatores subjetivos, que remetem, precisamente, 

para as características da criança (p.e., idade, 

nível de desenvolvimento, temperamento); por 

outro, há ii) fatores contextuais, relacionados 

com as dinâmicas familiares e com a própria 

escola. 

Relativamente ao temperamento, crianças com 

um temperamento tipificado como difícil 

manifestam dificuldades mais acentuadas de 

adaptação, em virtude da sua reduzida 

flexibilidade. 

A idade é, de igual modo, um fator crucial, 

também pela sua estreita correlação com o 

desenvolvimento da vinculação. De uma forma 

sucinta, a vinculação diz respeito ao vínculo 

primordial que a criança estabelece com o 

cuidador, um vínculo que vai evoluindo à medida 

que a criança se desenvolve e que as suas 

capacidades se complexificam. 

É a partir dos 7-9 meses que a criança passa a 

reagir com angústia à separação da figura de 

vinculação e a manifestar apreensão perante 

pessoas desconhecidas, sendo que essa 
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angústia atinge o seu auge sensivelmente aos 18 

meses. Por esse motivo, a adaptação de uma 

criança que ingresse na escola em qualquer uma 

destas etapas desenvolvimentais é dificultada, 

comparativamente a uma criança que ingresse 

na creche ou jardim-de-infância a priori ou a 

posteriori de se terem operado tais transições. 

Por volta dos 3 anos, a separação da figura de 

vinculação é tolerada de uma forma mais serena 

pela criança. 

De um modo geral, ainda que reações mais 

tumultuosas sejam normativas e características 

do processo de adaptação, e ainda que, por 

norma, sejam conducentes a um “final” feliz, ou 

seja, a uma adaptação plena, estas preocupam 

os pais que, de coração torcido, deixam as suas 

crianças pela primeira vez num novo espaço.  

 

Reações passíveis de serem observadas nesta 

fase incluem choro, gritos, alterações ao nível da 

alimentação e do sono, comportamentos 

regressivos, somatização sob forma de febre, 

vómitos, diarreia, entre outros. Muito embora a 

constatação de tais reações possa ser 

inquietante para os pais, é importante que estes 

estejam cientes de que estas são reações 

expectáveis e componente integrante de uma 

adaptação sadia à creche ou jardim-de-infância; 

em contrapartida, reações menos tempestivas, 

como a apatia e a passividade, tendem a sinalizar 

processos de adaptação menos auspiciosos. 

Para uma Boa Adaptação – Recomendações 

 Planeamento e Preparação. Planear a 

entrada na creche ou jardim-de-infância e 

preparar a criança para a iminência desta nova 

fase constituem passos fundamentais, por forma 

a aplacar, tanto quando possível, o impacto da 

transição. Planear e preparar pode envolver 

conversar com a criança, explicando-lhe onde vai 

ficar quando o pai e a mãe estiverem a trabalhar, 

levá-la a visitar a escola, a sua sala e a conhecer 

a sua educadora, ler livros infantis que abordem 

a temática escolar e com os quais ela se possa 

identificar, entre outras estratégias.  

 

 Entrevista Inicial. Muitos estabelecimentos 

têm por hábito solicitar um primeiro contacto com 

os pais para conhecer melhor o perfil dos novos 

“alunos”. Esta é uma oportunidade de partilha de 

informação sobre a criança, sobre os seus 

interesses, as suas preferências, os seus medos, 

entre demais informações tidas como pertinentes 

pelos pais. Para além deste momento, a conexão 

escola-família numa fase posterior, via 

comunicação regular e eficiente, é imprescindível 

na monitorização da adaptação da criança. 

 

 Faseamento da Adaptação. Se possível, 

será preferível ir expandindo gradualmente o 

tempo que a criança permanece na escola (p.e., 

uma hora no primeiro dia, duas horas no segundo 

dia, e assim sucessivamente). 

 

 Atitude Positiva. No momento de 

despedida, é importante que os pais mantenham 

uma atitude positiva, serena e segura perante a 

escola. Caso contrário, a ansiedade e 

insegurança dos pais será sentida pela criança, 

dificultando todo o processo. 

 

 Ritual de Despedida. Poderá ser uma boa 

ideia o estabelecimento de um ritual de 
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despedida que providencie estrutura à criança e 

algum senso de controlo sobre a situação nesta 

fase de adaptação. O ritual pode consistir num 

abraço, num beijo, num cumprimento com 

significado especial entre pais e filho. Uma vez 

estabelecido, é aconselhável preservar a sua 

consistência. Convém que a despedida seja 

breve, assegurando à criança a certeza do seu 

retorno no final do dia. Prolongá-la, ainda que 

seja, compreensivelmente, a opção mais 

tentadora para os pais, apenas protela o 

inevitável, prolongando o sofrimento além do 

necessário.  

 

 Objeto de Transição. Um objeto de 

transição é um objeto que, de alguma forma, 

representa a figura materna, fonte de conforto e 

segurança na ausência da mesma. Seja um 

peluche, uma manta, o que importa é o seu 

simbolismo e o que significa para a criança, pelo 

que tê-lo consigo nesta fase pode ajudar a mitigar 

a angústia de separação. 

 

 Pontualidade e Assiduidade. Estes são 

dois elementos-chave de uma adaptação 

favorável e circunscrita no tempo o mais possível. 

Horários irregulares de entrada e de saída, bem 

como pouca assiduidade, são contraproducentes 

a uma boa adaptação.  

 

 

 

 

 

 

Leitura Rápida!  Pontos-Chave 

 A adaptação ao pré-escolar opera uma panóplia de mudanças no quotidiano da criança, 

sendo, por isso mesmo, um processo exigente para a criança, pais e educadores. 

 A fase de adaptação pode durar dias, semanas ou meses, dependendo da criança.  

 A idade e o temperamento da criança constituem fatores muito influentes no processo 

adaptativo.  

 A partir dos 7-9 meses de idade, a adaptação é tendencialmente mais difícil, na medida em 

que, por esta altura, o bebé está vinculado ao seu cuidador, reagindo perante a separação 

do mesmo e manifestando desconforto face a desconhecidos. Os 18 meses constituem 

uma fase especialmente crítica. 

 Uma postura de apatia e passividade podem sinalizar que a adaptação não está a correr da 

melhor maneira. Choro, alterações de sono e alterações alimentares, vómitos, são reações 

normativas à fase de adaptação e não devem preocupar demasiado os pais, a não ser que 

perdurem por demasiado tempo.  
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