
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Departamento de Formação e Acompanhamento Pedagógico 

Rua Canadá, 26 – Vl. Mulford – Centro – CEP: 09921-040 

Tel.: 4072-7000 

 

 

A Transição entre as etapas na educação 

 

 A continuidade dos processos de aprendizagens dos sujeitos deve ser 

garantida através de estratégias que integrem com respeito e equilíbrio os processos de 

mudanças pelas quais os bebês, crianças, jovens, adultos e idosos são submetidos. 

 Para refletir sobre o universo infantil, é necessário considerar a importância de 

estabelecer ações em que o acolhimento respeite a singularidade e vise à superação bem-

sucedida das transições iniciadas na inserção da vida escolar, por exemplo, de casa para a 

instituição e naquelas vividas entre cada etapa. 

 

 Essa primeira transição vivida pelos bebês e crianças é muito complexa, sendo que 

esse sujeito deixa o território conhecido da vivência familiar, com suas especificidades 

linguísticas, culturais e de interesses para ingressar em um território desconhecido. 

 Para que não haja uma brusca ruptura é necessária a elaboração de uma proposta 

de inserção adequada às crianças e suas famílias. 

        Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica:  

“Na busca de garantir um olhar contínuo sobre os processos vivenciados pela criança, 

devem ser criadas estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição por 

elas vividos. As instituições de Educação Infantil devem assim: a) planejar e efetivar o 

acolhimento das crianças e de suas famílias quando do ingresso na instituição, 

considerando a necessária adaptação das crianças e seus responsáveis às práticas e 

relacionamentos que têm lugar naquele espaço, e visar o conhecimento de cada 

criança e de sua família pela equipe da Instituição;” (BRASIL, 2013, p. 95.) 

 

             As transições institucionais acompanham o processo de crescimento e 

desenvolvimento da criança, sendo que cada momento precisa ser compreendido em suas 

peculiaridades. Mesmo as pequenas transições, como mudanças de ambientes, de 



professores, aprendizagem do uso do banheiro (desfralde), devem ser vistas como um 

compromisso da instituição, para oferecer apoio às crianças e suas famílias/responsáveis, 

em busca de encorajá-las a enfrentar as mudanças e crescer. 

            É importante considerar que cada mudança possibilita reconfigurações 

identitárias e capacidade de se constituir em novos grupos e ambientes, sendo que a 

oportunidade de reconfiguração social emplaca em ganhos pessoais. Nesse sentido:  

 

“Cada criança apresenta um ritmo e uma forma própria de colocar-se nos 

relacionamentos e nas interações, de manifestar emoções e curiosidade, e elabora 

um modo próprio de agir nas diversas situações que vivencia desde o nascimento 

conforme experimenta sensações de desconforto ou de incerteza diante de aspectos 

novos que lhe geram necessidades e desejos, e lhe exigem novas respostas. Assim 

busca compreender o mundo e a si mesma, testando de alguma forma as 

significações que constrói, modificando-as continuamente em cada interação, seja 

com outro ser humano, seja com objetos.” (BRASIL, 2013, p.86 ) 

 

       A não fragmentação se dá através da continuidade no processo de aprendizagem 

e desenvolvimento das crianças, onde é necessária uma construção baseada nos saberes e 

nas diferentes relações que estabelecem com o conhecimento constituindo. 

     A autoria e protagonismo infantil materializam os direitos da infância e determnam 

uma linha educativa contínua em todas as fases de desenvolvimento, em um percurso 

formativo e progressivo. Para tanto devem se constituir em diferentes momentos 

insubstituíveis da vida do sujeito. 

   Nas transformações de âmbito motoras, cognitivas, emocionais e sociais 

vivenciadas pelas crianças em uma perspectiva de dimensão sequencial, pressupõem-se 

que algumas características práticas devem ser (res)significadas enquanto outras são 

mantidas para garantir uma estrutura da identidade social. Sendo assim cada etapa tem seus 

objetivos próprios, e é essencial resguardar suas peculiaridades, sem perder o que lhes é 

comum. 

 É importante garantir uma integração curricular, onde às potencialidades dos sujeitos 

se ampliem a partir das experiências vivenciadas, em ambientes com materialidades e em 

tempos significativos, partindo dos princípios de uma pedagogia pautada nas interações e 

brincadeiras.  

 Na passagem do ensino infantil para o fundamental os direitos e objetivos de 

aprendizagem deverão ser ampliados, aprofundados e não devem ser considerados pré 

requisitos  para o acesso a fase posterior sendo que os bebês e crianças reinventam suas 



experiências em busca de aprendizagens mais complexas  em aprendizagens constitutivas. 

 Os registros visam documentar os processos de vivências das crianças ao longo de 

sua trajetória, e evidencia a historia da vida escolar. O relatório faz parte da documentação 

pedagógica e subsidia o professor a conhecer cada criança para acolhê-la de modo mais 

personalizado e efetivo.  

Um relatório qualificado contribui com a continuidade do desenvolvimento do bebê e 

da criança e deve descrever as vivências, contendo a reflexão de toda a trajetória percorrida  

fornecendo elementos do percurso realizado na perspectiva da continuidade educativa. 

 

...III – a continuidade dos processos de aprendizagens por meio 

da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de 

transição vividos pela criança (transição casa/instituição de 

Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição 

creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental); 

(BRASIL,2013. Pag.100). 

 

A documentação das observações dos bebês e das crianças deve acompanhá-las ao 

longo de sua trajetória entre as diferentes etapas, para garantir a continuidade dos processos 

educativos vividos por eles, no intuito de consolidar as politicas publicas que priorizem a 

efetivação das transições.  

Um documento que favorece o acompanhamento dos processos vividos pelas 

crianças na escola, é o portfólio que oferece condições de reconstrução da prática 

pedagógica, pois segundo Hernández se trata de um continente de diferentes tipos de 

documentos (anotações pessoais, experiências de aula, trabalhos pontuais, conexões com 

outros temas fora da escola, representações visuais, etc) que proporciona evidências do 

conhecimento que foram sendo construídas, as estratégias utilizadas para aprender a 

disposição de quem o elabora para continuar aprendendo. (HERNÁNDEZ, 2000). Ainda 

destaca que a proposta da construção de um portfólio fundamenta-se na intenção de levar 

adiante uma avaliação que esteja em consonância com a natureza evolutiva do processo de 

aprendizagem, nesse sentido o portfolio permite uma continuidade avaliativa que valoriza o 

processo, dando importância a individualidade.  

 

Uma vez que a Educação Básica preza pelo desenvolvimento integral dos sujeitos, 

são pontos comuns entre as etapas à interação e a brincadeira, para isso as instituições 

devem elaborar situações práticas traçando uma linha continua, sendo fundamental 



estruturar as situações valorizando a importância dessas práticas para o desenvolvimento. 

             As Diretrizes Curriculares da Educação apontam a importância de “prever formas de 

articulação entre os docentes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (encontros, 

visitas, reuniões etc, e providenciar instrumentos de registro – portfólios de turmas relatórios 

de avaliação do trabalho pedagógico, documentação da frequência e das realizações 

alcançadas pelas crianças – que permitam aos docentes do Ensino Fundamental conhecer 

os processos de aprendizagem vivenciados na Educação Infantil, em especial na pré escola 

e as condições em que eles se deram, independentemente dessa transição ser feita no 

interior de uma mesma instituição ou entre instituições, para assegurar às crianças a 

continuidade de seus processos peculiares de desenvolvimento e a concretização de seu 

direito à educação.” (BRASIL,2013. Pag 96) 

            Em sua especificidade territorial, o município de Diadema tem escolas de segmentos 

contínuos, muito próximas, nessa perspectiva, proporcionar encontros de integração entre os 

profissionais, são possíveis estratégias para propiciar discussões e reflexões visando a 

consolidação de uma integração curricular. 

 

”Na transição para o Ensino Fundamental a proposta 

pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, 

respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de 

conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental.” 

(BRASIL,2013. Pag 100) 

 

        

Dessa forma cada segmento, com seus objetivos próprios, devem assegurar o 

desenvolvimento de forma integrativa, para que não ocorra a antecipação da escolarização, 

dando-se a devida valorização ao brincar no Ensino Fundamental, respeitando a 

singularidade de cada sujeito e favorecendo a imersão na vida social.  

Privilegiando a identidade da infância na consolidação da construção de práticas 

pedagógica onde o educar e o cuidar sejam integrados, deve-se priorizar o reconhecimento 

da criança como produtora de cultura, que em cada etapa viverá interações que lhes darão 

possibilidades de criar, recriar, reinventar e produzirem novas culturas de pares, se tornando 

capazes de transformar, desconstruir e construir, constituindo assim sua história pessoal. 

A transição não é uma exclusividade da primeira infância e os mesmos princípios de 

acolhimento e integração curricular devem acontecer entre as demais etapas e nas 



modalidades de ensino, conforme retratado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica. 

“Não menos necessária é uma integração maior entre os anos 
iniciais e os anos finais do Ensino Fundamental. Há que superar 
os problemas localizados na passagem das séries iniciais e a das 
séries finais dessa etapa, decorrentes de duas diferentes 
tradições de ensino. Os alunos, ao mudarem do professor 
generalista dos anos iniciais para os professores especialistas dos 
diferentes componentes curriculares, costumam se ressentir 
diante das muitas exigências que têm de atender, feitas pelo 
grande número de docentes dos anos finais. Essa transição 
acentua a necessidade de um planejamento curricular integrado e 
sequencial e abre a possibilidade de adoção de formas inovadoras 
a partir do 6º ano, a exemplo do que já o fazem algumas escolas e 
redes de ensino” (BRASIL,2013. Pag 120) 

 

 

              A mudança do ensino fundamental anos iniciais para o ensino fundamental anos 

finais é um momento muito desafiador, pois essa etapa apresenta uma organização de rotina 

escolar muito diferente da anterior, na qual há necessidade da apropriação das diferentes 

lógicas dos conhecimentos relativos às áreas. 

            Quando a passagem não ocorre de maneira apropriada, o estudante pode apresentar 

dificuldades de adaptação e consequentemente queda de rendimento, para tanto o currículo 

deve ser pautado em ações planejadas para fortalecer a autonomia desses educandos, 

ofertando condições e instrumentos para que eles possam acessar e interagir criticamente 

com os diferentes conhecimentos. 

             Essa fase também é marcada por acentuadas mudanças, resultantes das 

transformações biológicas, correspondente à transição entre infância e adolescência. Os 

estudantes devem ser compreendidos como sujeitos em desenvolvimento e transformação, 

com características muito próprias e que estão em processo de formação identitária. 

                      Dessa forma, fica evidente o papel das Instituições de organizar práticas 

escolares capazes de contemplar as necessidades desses estudantes, de modos a favorecer  

sua inserção social, no intuito de contribuir com sua constituição enquanto sujeito. 

                     Nesse momento da vida escolar o atendimento na maioria das vezes, passa a 

acontecer nas escolas estaduais. Para cuidar da transição, Estados e Municípios devem dar 

uma atenção especial ao acolhimento desses educandos de modo a superar as rupturas que 

decorrem na passagem. 

        

 



 

                      As transições não devem ser pensadas de maneira diferente entre as 

modalidades de ensino, pois cada sujeito é único e precisa ser acolhido para entender-se  

pertencente ao meio social na qual  está inserido durante cada fase de sua vida.  

                   Toda criança, adolescente, jovem, adulto e idoso precisa ter condições 

adequadas para se desenvolver em sua integralidade e as instituições devem atender os 

aspectos essenciais de cada etapa, delineando ações de acolhimento que favoreçam sua 

inserção efetiva como ator social. 

                 Para os jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino regular, por diversos 

motivos, a decisão de voltar aos estudos se constitui como um novo desafio. Nesse aspecto, 

os espaços educativos devem prever uma organização adequada para recebe-los, bem 

como, auxilia-los em cada transição, em um processo continuo e significativo, que atenda as 

necessidades individuais, viabilizando ações para que cada sujeito seja capaz de  delinear 

seu  projeto de vida.  

                      Deve-se considerar medidas para garantir a todos os sujeitos, em qualquer 

etapa e ou modalidade de ensino, um percurso de aprendizagens contínuo, para além dos 

aspectos relativos à aprendizagem, privilegiando vivencias de experiências, que partem de 

condições concretas de vida e que permitem a ampliação  de seus conhecimentos sobre o 

mundo em uma perspectiva que as aprendizagens não se esgotam, mas permanecem 

constantes durante toda vida em um  processo ininterrupto.   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


