
ACOLHIMENTO E INSERÇÃO DOS ESTUDANTES

A  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do  Distrito  Federal,  considerando  as
especificidades do atendimento educacional em suas etapas e modalidades, orienta que
as duas primeiras semanas do ano letivo de 2020, que compreendem o período de 10/02
a  21/02/2020,  sejam dedicadas  ao  acolhimento  e  inserção  inicial  dos  estudantes  no
ambiente  escolar  das  unidades  escolares  públicas  e  das  instituições  educacionais
parceiras, assim como ao diagnóstico inicial das aprendizagens.

Esclarece-se que, segundo a nova publicação do Currículo em Movimento, o termo
"adaptação"  foi  substituído  por  “acolhimento  e  inserção”.  Essa  opção  deu-se  em
consideração ao que diz a Psicologia Histórico-Cultural acerca do processo de adaptação
como algo voltado para "acomodação", favorecendo a estagnação do desenvolvimento
humano, o que não revela a intencionalidade educativa da SEEDF.

Dessa forma, recomenda-se a participação de toda a unidade escolar no processo
de acolhimento, a saber,  a Equipe Gestora, juntamente com os professores e demais
profissionais dos Serviços de Apoio: Orientação Educacional - OE -, Equipe Especializada
de Apoio à Aprendizagem - EEAA - e Sala de Recursos – SR -, que, além de acolherem
os estudantes em suas especificidades, devem envolvê-los nas ações que a instituição
tem a oferecer e atender aos familiares de modo a facilitar o processo de transição. Nesse
sentido,  faz-se necessário  que a rotina,  a  estrutura física e a equipe de profissionais
sejam apresentadas  às famílias e aos estudantes que estão chegando pela primeira vez
à unidade escolar  ou que estejam em transição entre etapas/modalidades na mesma
unidade escolar.

Vale ressaltar que não apenas o estudante e sua família enfrentam as mudanças
pertinentes a esse processo, mas também o professor, uma vez que (re)começa um novo
ciclo de trabalho, de relações e desafios no cotidiano escolar. Em casos específicos, o
professor está iniciando o primeiro contato com a sala de aula, que demanda apoio e
suporte por parte dos demais profissionais. Segurança e empatia, nesse primeiro passo,
podem ser determinantes para as escolhas e trajetórias a serem tomadas nesse percurso
de atuação profissional.

Além disso, destaca-se que é necessário considerar as especificidades dos sujeitos
e grupos em vulnerabilidade social  na perspectiva da educação em e para os direitos
humanos e diversidade, tendo em vista os diferentes contextos e situações peculiares a
esses  estudantes  e  os  marcos  legais  que  valorizam e  legitimam suas  identidades  e
asseguram seus direitos. 

Cabe à unidade escolar, com o apoio e acompanhamento da Unidade de Educação
Básica da Coordenação Regional de Ensino (Unieb/CRE), planejar e organizar o período
de acolhimento e inserção, considerando a organização dos espaços de atendimento, as
atividades a serem realizadas, as recreações, as refeições, entre outros, conforme etapas
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e modalidades de ensino de cada unidade escolar. Nesse contexto, ressalta-se que as
orientações  relativas  à  fase  de  acolhimento  e  inserção  devem  ser  consideradas  no
decorrer do ano letivo, tendo em vista as possibilidades de ingresso de novos sujeitos não
só no início das aulas.

Destaca-se,  ainda,  a  necessidade de desenvolvimento  de atividades de estudo
junto  aos  profissionais  da  unidade  escolar,  objetivando  o  aprofundamento  do  tema,
durante as coordenações pedagógicas coletivas e, em especial, na semana pedagógica.

O acolhimento e a inserção inicial na Educação Infantil:

Considerando as especificidades do atendimento educativo na Primeira Infância,
a  SEEDF  orienta  que  as  duas  primeiras  semanas  do  ano  letivo  de  2020  que
compreendem o período de 10/02 a 21/02/2020  sejam dedicadas ao acolhimento e
inserção inicial das crianças no ambiente escolar das unidades escolares públicas e
das instituições educacionais parceiras.

Cientes  da  importância  de  que  os  profissionais  de  educação  atentem para  a
utilização de termos adequados aos pressupostos teóricos que fundamentam a prática
educativa no Distrito Federal e os argumentos nos quais se embasa a nova publicação
do Currículo em Movimento - Educação Infantil, chama-se a atenção, uma vez mais,
para a substituição do termo "adaptação" por “acolhimento e inserção”.

Essa opção deu-se em consideração ao que diz a Psicologia Histórico-Cultural
acerca do processo de adaptação como algo voltado para "acomodação", favorecendo
a  estagnação  do  desenvolvimento  humano,  o  que  não  revela  a  intencionalidade
educativa da SEEDF. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil  (DCNEI, 2009, p.
17) orientam: “Na busca de garantir um olhar contínuo sobre os processos vivenciados
pela criança, devem ser criadas estratégias adequadas aos diferentes momentos de
transição vividos por elas, sendo necessário planejar e efetivar o seu acolhimento e de
suas famílias quando do ingresso na instituição”.

É importante refletir que a criança passa por diferentes movimentos de transição
nesse período e  tais transições precisam ser consideradas na organização do contexto
educativo, com um olhar sensível para a qualidade do acolhimento da criança e de seus
familiares,  com  a  intenção  de  garantir  uma  inserção  mais  fluída  no  contexto  da
Educação Infantil.  Para isso,  é necessário empenho dos responsáveis e da unidade
escolar.

O ambiente precisa ser acolhedor, seguro e estimulante e o professor há que ter
um olhar cuidadoso e atento, a fim de perceber os caminhos que levam à aproximação
mediante interações e à criação de vínculos afetivos.

Além do professor, toda a instituição deve fazer parte da acolhida, em especial a
Equipe Gestora e o Pedagogo -  Orientador Educacional  -  que,  além de acolher  as
crianças  e  envolvê-las  com  o  que  a  instituição  tem  a  oferecer,  precisa  apoiar  o
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professor, atendendo familiares e/ou responsáveis que, muitas vezes, não sabem lidar
com a “separação”,  podendo, assim, dificultar tal processo.

Ressalta-se  que não é  só  a  criança e  a  família  que enfrentam mudanças.  O
professor também precisa aprender a lidar com essa nova criança e sua família, seus
novos parceiros do cotidiano. Para isso, é aconselhável que a rotina, a estrutura física,
a equipe de profissionais sejam apresentadas às famílias.

Também é preciso planejar ações para a elaboração do Proposta Pedagógica de
maneira  coletiva  e  colaborativa  entre  todos  que  atuam  nesse  contexto  educativo,
incluindo as crianças e suas famílias. O Currículo em Movimento do Distrito Federal
2018 traz que:

"O acolhimento da criança envolve aconchego,  bem-estar,  amparo,  cuidado físico e
emocional. Sendo assim, o ato de educar não se separa do ato de cuidar, o que amplia
o papel e a responsabilidade dessas instituições nesse momento. Por isso, a forma
como cada uma efetiva o período de acolhida revela a concepção de educação e de
criança  que  orienta  suas  prática.   Para  tal,  o  planejamento  das  atividades  é
fundamental, para não reproduzir o espontaneísmo e a falta de reflexão. Pensar como
se dará a chegada das crianças (novas ou não) nos primeiros dias do calendário e no
decorrer do ano letivo, pensar nos tempos, materiais e ambientes, nos profissionais da
educação e suas atribuições, nas famílias e/ou responsáveis e suas inseguranças são
aspectos importantes para assegurar a qualidade do acolhimento".

Assim,  a  SEEDF apresenta  alguns aspectos  a  serem considerados pela  instituição
educativa no período de acolhimento e inserção:

● Planejamento coletivo.
● Envolvimento de todos os profissionais da educação.
● Participação das famílias e/ou responsáveis e da comunidade.
● Atendimento à diversidade.
● Consideração dos sentimentos das crianças e dos adultos (Currículo em 

Movimento, 2018, p. 39).

Cabe à instituição educativa, com o apoio e acompanhamento da Unidade de
Educação  Básica  da  Coordenação  Regional  de  Ensino  (Unieb/CRE),  planejar  e
organizar o período de acolhimento e de inserção na Educação Infantil, de modo que
sejam pensados: os horários de entrada e saída (que poderão ser flexíveis, conforme o
Proposta Pedagógica e a necessidade das crianças), a organização dos espaços de
atendimento,  as  atividades  a  serem realizadas,  as  brincadeiras,  as  refeições,  entre
outros.

Então,  faz-se  necessário  pensar  em  estratégias  para  as  crianças  que,  por
qualquer motivo, apresentem dificuldades no Período de Acolhida e Inserção. Há que
se ter um olhar diferenciado para aquelas que venham a ter dificuldades para se afastar
da família, para aceitar alimentação, para usar o banheiro, para dormir  ou mesmo que
apresentem episódios  de  choro  constante.  Nesse  sentido,   há  que  se  pensar,  em
parceria  com  as  famílias,  na  flexibilidade  de  horários para  que  essas  crianças
possam passar por esse período de transição numa perspectiva tranquila. 
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É importante ressaltar que esse período deve ser cuidadosamente planejado para
promover  a  confiança  e  conhecimentos  mútuos,  favorecendo  o  estabelecimento  de
vínculos entre as crianças, as famílias e os educadores. 

Seguem  algumas  sugestões/observações  importantes  que  devem  ser
consideradas no momento do planejamento para o período de acolhimento e inserção.

● Procurar acolher as crianças de maneira carinhosa, pois,  na Educação Infantil, “o
ato  de  educar  não  se  separa  do  ato  de  cuidar,  o  que  amplia  o  papel  e  a
responsabilidade dessas instituições nesse momento. Por isso, a acolhida revela a
concepção de educação e de criança que orienta suas práticas”  (Currículo  em
Movimento, 2018, p. 38).

● Desenvolver atividades que contemplem as necessidades dos bebês, crianças bem
pequenas e crianças pequenas, haja vista que,  nessa faixa etária,  as crianças
ainda estão em pleno processo de desenvolvimento.

● Planejar atividades diversificadas como: passeio pela escola, brincadeiras de roda,
uso de massinha de modelar, contação de histórias, teatros, exibição de desenhos
animados, brincadeiras no parque (se for possível), uso de brinquedos (pessoais
ou da sala), uso de tintas, entre outros.

● Convidar as famílias e/ou responsáveis pelas crianças para conhecer os ambientes
e apresentar o Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil,
procurando inseri-los em atividades de apresentação de contação de histórias e
conversas sobre as características das crianças.

● Permitir  que  as  crianças  tragam  objetos  de  casa  como:  fraldas,  panos  ou
brinquedos para que se sintam mais seguras e realizar a retirada desses itens de
forma gradativa, conforme a inserção na Educação Infantil se consolide.

● Fazer o registro do período de acolhimento e inserção por meio de fotografias,
coleta  de  depoimentos  das famílias,  desenhos produzidos  pelas  crianças entre
outros.

● Orientar os pais quanto à postura mais adequada para o processo de acolhimento
e inserção em momentos como: reuniões, palestras, orientações individualizadas,
conforme a demanda de cada unidade escolar.

Cabe ressaltar que a fase de acolhimento e inserção das crianças que têm o
ingresso no decorrer do ano letivo, também, deve ser respeitada.

Sugere-se que sejam desenvolvidas atividades de estudo com os profissionais da
instituição de Educação Infantil, a fim de se aprofundar mais sobre o tema, durante as
coordenações  pedagógicas  coletivas  e,  em especial,  na  semana  pedagógica.  Para
tanto, indica-se a seguinte bibliografia:

1. BONOMI, Adriano. O relacionamento entre educadores e pais. In: BONDIOLI, Anna &
MANTOVANNI, Susana. Manual de Educação Infantil: de 0 a 3 anos – uma Abordagem
Reflexiva. Porto Alegre. Artes Médicas, 1998. p. 161-172.

2. DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEEDF.
Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil. Brasília-DF, 2018.
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3. FILHO, Jair Ronchi. A inserção nos Centros de Educação Infantil: pais, educadores e
crianças enfrentando mudanças. CRIARTE. UFES. s.d.

4. FONI, Augusta. A inserção na creche. In: BONDIOLI, Anna & MANTOVANNI, Susana.
Manual de Educação Infantil: de 0 a 3 anos – uma Abordagem Reflexiva. Porto Alegre.
Artes Médicas, 1998. p. 143-156.

5. ROSSETI – FERREIRA, Maria Clotilde e Et al. Os Fazeres na Educação Infantil. São
Paulo: Cortez, 1998.

6.  STRENZEL.  Giandréa  Reuss.  Tempo  de  chegada  na  creche: conhecendo-se  e
fazendo-se  conhecer.  II  Semana de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão.  SEPEX.  UFSC,
2002.

 

Considerações finais

Espera-se que as orientações apresentadas possam colaborar para favorecer o
processo de acolhimento e inserção dos estudantes, famílias,  professores e demais
profissionais da instituição educativa e desejamos a todos um excelente ano letivo!

Objetivando subsidiar as ações referentes ao período de acolhimento e inserção
dos estudantes, seguem os seguintes anexos e referências:

●
 Proposta de cronograma de atividades para a Semana de Acolhimento, constante 
da Circular nº 216/2019, (25517821 doc. SEI), encaminhada pela SUBEB.
 

● Texto Dicas de Transição entre etapas, elaborado pela Gerência de Orientação 
Educacacional/GOE.
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