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TRANSIÇÃO DO 1º PARA O 2º ANO EFAI
O momento de transição do 1º ano para o 2º envolve algumas mudanças.
Aqui no colégio Ser realizamos um trabalho cuidadoso, com muita atenção,
afeto, ludicidade, valores, saberes e muita alegria. Com este clima de
acolhimento as crianças estabelecem os primeiros vínculos sentindo-se mais
seguras e confiantes.
Nessa transição, a infância é preservada. As brincadeiras têm um lugar
importante, pois é brincando que a criança amplia seu repertório linguístico,
conhece as possibilidades do seu corpo, desenvolve a inteligência, elabora os
sentimentos, relaciona-se com o outro, explora o espaço, conhece o mundo
que a cerca e constrói suas representações. Brincar é uma forma de aprender
e, também, de desenvolver competências socioemocionais, uma vez que os
conflitos que surgem nas brincadeiras são excelentes oportunidades para
conversar sobre atitudes, buscar soluções e tomar decisões de maneira
consciente e responsável. E a transição se dá de maneira harmônica e natural.
O processo de alfabetização, que vem ocorrendo desde as primeiras etapas da
Educação Infantil, adquire nesse momento um caráter mais formal e
sistematizado, com ênfase na leitura e na escrita de textos com maior
relevância, embora respeitando o momento de aprendizagem de cada aluno.
A responsabilidade e a autonomia aumentam, o que precisa ser visto e
trabalhado com os alunos de forma natural e prazerosa.
Desta forma, pensamos em promover momentos em que os alunos vivenciarão
a rotina do outro prédio. No dia 19/10, os alunos do 1º ano farão o intervalo
com os alunos do 2º ano, eles estarão acompanhados de suas professoras e
auxiliares para que sintam-se seguros no espaço do intervalo.
Em outros momentos, realizarão atividades que serão direcionadas pelas
professoras do 2º Ano, e assim será mais uma oportunidade de conhecerem a
nova rotina.

