
O PROCESO DE ADAPTACIÓN  
 

E TI... VAS Á ESCOLA? 
 
 
 

FOLLETO INFORMATIVO PARA NAIS E PAIS 
 

 DE ALUMNADO DE 3 ANOS. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O período de adaptación é o intervalo temporal que nenas e nenos precisan para asimilar os cambios producidos 

na súa vida, contorno e ambiente ao incorporárense ao centro escolar -é dicir, ao pasar dun ambiente que coñecen 

e dominan a outro descoñecido- e, en moitos casos, vai supoñer tamén a primeira separación das figuras de 

apego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ingreso na escola supón para o neno e a nena un gran cambio. Sae dun mundo familiar con códigos 

establecidos e roles determinados e coñecidos, dun ambiente no que se sente protexida ou protexido, onde é o 

centro de atención, e introdúcese no ambiente escolar, onde o contemplan, dende outro punto de vista, como 



alumna ou alumno dentro dun grupo no que se ten que relacionar -en espazos diferentes, cuns materiais e 

mobiliario diferentes, con outras maneiras de facer e de dicir as cousas, con moitos cambios e novidades na súa 

vida cotiá- con outras nenas, con outros nenos e con outras persoas adultas que, de momento, non son da súa 

confianza. 

A verdadeira aprendizaxe do período de adaptación é encontrarse e separarse; é compartir experiencias fóra da 

propia casa con outras persoas (criaturas e adultas) distintas, nun marco institucional organizado e seguro e 

resolvendo situacións de aprendizaxe novas. Chegar por primeira vez a un lugar novo non é fácil para ninguén. 

Neste proceso de adaptación as nenas e os nenos deben coñecer ese lugar, facelo propio, chegar a gozalo, 

establecer vínculos de relación... e isto leva o seu tempo, de aí a consideración de sentir o proceso de adaptación 

como unha necesidade do alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cales son os obxectivos do proceso de adaptación? 

 

Facilitar o tránsito dun espazo familiar ou dunha organización escolar cunhas relacións coñecidas a outro espazo 

escolar con novos tipos de relación. 

Conseguir que a adaptación do alumnado ás escolas sexa a idónea para o seu correcto desenvolvemento. 

Diminuír a tensión, o medo, a angustia e a ansiedade creados polo cambio de situación, centrándonos no axuste a 

un medio físico, a unha organización temporal diferente e a un mundo relacional distinto.  

Compartir información relevante entre as familias, o profesorado e o alumnado (as súas preferencias, o seu 

desenvolvemento, a súa autonomía, a aceptación de límites...) para mellorar o coñecemento mutuo. 

Favorecer a sensación de seguridade na nova situación escolar. 

Xerar relacións vinculares entre nenas e nenos, as súas familias e o profesorado, baseadas na confianza e na 

profesionalidade. 

Descubrir o gozo de estar coas outras e cos outros nun ambiente estimulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUXESTIÓNS PARA OS PRIMEIROS DIAS 

 

Designar unha persoa de referencia que será a encargada de acompañar a nena ou o neno os primeiros días á 

escola e de facer de ponte entre o contorno familiar e o novo espazo no que ten que integrarse. 

Espertar a nena ou o neno con tempo abondo para almorzar e vestirse con calma. É mellor non andar ás carreiras. 

Procurar chegar puntual, respectando horarios de entrada para que non perdan dinámicas e rutinas comúns. 

Facer despedidas afectivas pero curtas, con tranquilidade, sen mentir sobre a onde imos ou sobre o tempo que 

imos tardar en vir, amosando despreocupación e normalidade. 

Non prometer o que non se vai cumprir (agora volvo, vou facer un recado e xa estou de volta, agardo aquí fóra...). 

Saír da aula sen aproveitar un descoido do neno ou da nena. Ter presente que, se as criaturas perciben 

engano, non é fácil que volvan confiar. 

Non acaparar o profesorado nos momentos de entrada ou de saída, porque deberá ocuparse de moito alumnado e 

das súas e dos seus acompañantes. 

Recoller as nenas e os nenos con puntualidade para evitar frustracións e desgustos inútiles (os primeiros días 

fánselles moi longos, pero pouco a pouco irán acostumándose). Neses intres, acollelas e acollelos 

afectuosamente pero obviando as súas queixas e centrándose no que fixeron, nas compañeiras e nos 

compañeiros... Valorar os traballos que poidan levar á casa, interesarse por todo o que aconteceu, facerlles 

preguntas sobre o profesorado… 

CONSELLOS A SEGUIR POLAS FAMILIAS QUE FAVORECERÁN O PROCESO DE ADAPTACIÓN: 

Amosar seguridade e confianza na escola, aceptar a separación, expresar os sentimentos respecto do proceso e 

tentar aclarar as dúbidas respecto do profesorado son actitudes que facilitarán o entendemento entre familia e 

escola. 

Non facer comentarios negativos da escola. 

Propiciar unha asistencia regular para lograr unha eficaz integración do alumnado. No caso de que as nenas e os 

nenos falten, convén avisar e comentar o motivo da falta. Quedar na casa sen un motivo xustificado só 

demorará e interromperá o período. 

Vestir as criaturas con roupa cómoda para ir á escola, pois isto permitirá que se manexen con maior autonomía. 

Potenciar valores como o de compartir, xa que unha aula é unha comunidade onde non ten sentido a 

exclusividade. 

Valorar ou interesarse polas actividades cotiás que realizan as nenas e os nenos na escola, xa que desprazan o 

centro de atención dos sentimentos de ansiedade e revalorizan o que fan na aula, fomentando a creación por 

parte das criaturas dun territorio propio da infancia. 

Acostumar as nenas e os nenos a cumprir normas e a ter límites na casa de cara á consecución da súa autonomía 

persoal na escola.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAREFAS PARA A FAMILIA 

 

Visitar a escola coa nena e co neno con anterioridade ao comezo do curso para coñecer os espazos, o 

profesorado... 

Preparar agarimosamente coa nena ou co neno aquilo que vai levar á escola o primeiro día: escoller a mochila, os 

libriños, o material escolar... (achega seguridade e supón un vínculo co mundo familiar). 

Non presentarlle á súa filla ou ao seu fillo unha imaxe idealizada da escola, para evitar que teña expectativas 

irreais. Non dicir cousas como: “na escola valo pasar de marabilla, porque alí xogades todo o tempo, e hai 

moitos xoguetes, e alí facedes...” 

Tampouco usar a escola como ameaza, como castigo ou como mal menor. Non dicir cousas como “xa verás cando 

vaias ao cole”, ou “mamá ten que ir traballar, así que ten que deixarte...” A escola é un lugar para aprender, 

un dereito das nenas e dos nenos independente da situación laboral da súa familia. 

Preparar as nenas e os nenos para estar sen a familia durante un tempo: deixando que queden en ocasións a 

cargo de familiares, compartindo tardes de xogo na casa doutras nenas e doutros nenos, compartindo a 

crianza con outras persoas adultas e a estancia con nenas e nenos con ocasión das vacacións no cámping, 

por exemplo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AS DÚBIDAS DO PITIÑO 

 

 

E ti... vas á escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pitiño branco 

de crista vermella 

comeza hoxe a escola 

do medio da eira. 

Intúe que a escola 

é algo importante, 

porque no poleiro 

só fan preguntarlle: 

-E ti?...vas á escola? 

-Cando á escola irás? 

-Se non vas á escola... 

non aprenderás. 

Onte pola noite 

non pechaba ollo, 

estaba nervioso 

con todo ese embrollo. 

O pitiño branco 

non dorme, non soña, 

faise mil preguntas 

sobre iso da escola: 

Haberá unha mestra?, 

ou un educador?, 

será un sitio frío?, 

fará nel calor? 

Que fago cando entre?, 

terei que sentar? 

Se non teño sitio... 

poderei marchar? 

Alí hai moita xente... 

coñecerei a alguén? 

Con quen xogo se... 

non coñezo a ninguén? 

E se quero caca 

ou facer pipí... 

a quen llo debo eu 

comentar ou dicir? 

Se vou ao retrete 

saberei regresar? 

Quen a cremalleira 

me axudará a pechar? 

E se cando acabe 

non me veñen buscar... 

que fago? marchar? 

ou pórme a chorar? 



Estas e outras dúbidas 

fanlle presentir 

que iso da escola 

non é para si. 

Cando dorme, soña 

coa avoa galiña. 

Que emocionada 

está a pobriña!: 

-Como pasa o tempo! 

Onte inda era ovo, 

e hoxe o meu neto 

é un alumno novo! 

Espertou outra vez, 

ás tres da mañá 

e lembrou as cousas 

que lle mercou papá: 

Un lapis, uns folios, 

unhas cores, un traxe..., 

Moitas máis cousas 

que se vou de viaxe! 

.................................. 

O galo ergueuse 

e chamou ao pitiño, 

a pola mandou 

bulir un pouquiño: 

- Hai que bulir un pouco, 

xa pasa da hora 

correde ou non chegamos 

cediño á escola. 

Será que a escola 

- pensa o pitiñose 

vai desprazando 

cada minutiño? 

Ai que nervios teño! 

Xa estamos chegando 

con pitas e pitos 

eu voume atopando. 

O pai, o galo 

está preocupado...: 

que fará o pito 

cando estea esgotado? 

 

Se a escola é –cavila - o 

mellor que hai... 

por que lle treme todo 

á miña bela nai? 

............................... 

Que é iso que soa? 

Que é ese timbre?.. 

Non entro, non quero, 

as miñas ás resístense. 

Mamá dáme bicos, 

papá dáme máis, 

Nin que me fose 

alén de Xangai! 

Se me dan máis bicos, 

voume suxeitar, 

forte, moi forte, 

non me hei soltar. 

........................... 

Chegou o momento, 

xa teño que entrar, 

saúdanme na porta... 



isto vaime gustar. 

Papá e mamá 

quedaron un pouquiño 

por se tiña medo 

de ficar soíño. 

............................ 

...Aos poucos días 

vai seguro á escola, 

está pouco tempo, 

mais todo controla. 

................................. 

E é que esta escola, 

a escola da eira, 

ten un plan de entrada 

que é de primeira. 

 

 

Azucena Arias Correa 

 

 

 


