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Parceria Família-Creche: o que é? 

 
Trabalho conjunto entre famílias e 

profissionais para alcançar um objetivo 
comum                                                          

(Dunst, Trivette e Snyder, 2000) 

Importância das transações entre os 
diferentes contextos 

 (Bronfenbrenner & Morris, 1998) 



É uma forma de assegurar a ligação entre as 
experiências do bebé no ambiente familiar e no 
ambiente de creche. 
 
Contribui para um maior conhecimento e uma 
melhor compreensão acerca da criança (quer dos 
pais, quer dos profissionais das creches). 

  

Contribui para que a educação e os cuidados 
providenciados por famílias e creches sejam mais 
responsivos e sensíveis. 

(Owen et al., 2000) 

Parceria Família-Creche 



Implica: 
 

Trabalho conjunto entre famílias e profissionais  

Comunicação frequente e bidirecional 

Envolvimento dos pais na creche  
Relações de confiança e respeito 
Processos de tomada de decisão e responsabilidade 
partilhados  

 
 
 
 

(Dunst, Trivette, & Snyder, 2000; Leavit, 1995; Owen, Ware, & Barfoot, 2000; Segurança Social, 2010; Swartz & 
Easterbrooks, 2014; Zellman & Perlman, 2006) 

Parceria Família-Creche 



Parcerias eficazes entre famílias e creches são essenciais 
para o desenvolvimento das crianças 
 (Giovaco-Johnson, 2009; NAYEC, 2009; Segurança Social, 2010) 

Parceria Família-Creche 

Parceria 

Família-Creche 

Características do 
Ambiente Familiar 

(e.g., Bradley, 2010; Shpancer, 2002) 

Características 
das Crianças 

(Endsley & Minish, 1989; 
Pirchio, Volpe , &Taeschner, 

2011; Swartz & Easterbrooks, 
2014) 

Características dos 
profissionais 

( e.g., Zellman & Perlman, 2006) 

Qualidade da 
Creche  

 (e.g., Elicker et al., 2010;  
Ghazvini e Readdick, 1994; 
NAYEC, 2009; Owen et al., 

2000) 



Perceber o que influencia a comunicação entre 
as famílias e as profissionais das creches durante 
o 1º mês do bebé no berçário 

Objetivo do estudo 

Participantes 
90 bebés a frequentar o berçário 
90 mães de bebés a frequentar o berçário 
90 profissionais a trabalhar em salas de berçário 
90 salas de berçário  



Comunicação Família-Creche:  
no projeto BebésEmCreche 

Comunicação  

Família-Creche   

1º mês do bebé na creche 

Qualidade do 
ambiente familiar 

Qualidade das 
interações (creche) 

Temperamento do 
bebé 

Género  

do bebé 

Nível de escolaridade 
materna 

Número de horas do 
bebé na creche 



Comunicação Família-Creche:  
no projeto BebésEmCreche 

Variável Instrumentos 

Qualidade do ambiente 
familiar 

HOME  
(Caldwell & Bradley, 1984) 

45 itens 
Qualidade Global  (α = .69) 

Escolaridade materna Questionário de Características Familiares  
(Pessanha, Barros, Pinto & cadima, 2013) 

Temperamento do bebé IBQ-R 
(Rothbart, 1981) 

Afetividade Negativa (α = .85) 

Antes do bebé entrar na creche (M1) 



Comunicação Família-Creche:  
no projeto BebésEmCreche 

Variável Instrumentos 

Qualidade das 
interações em creche 

ITERS (Harms, Cryer, & 

Clifford, 2006) 
Interação  & Supervisão 

  
CLASS (Hamre,  La Paro, 

Pianta, & LoCasale-Crouch, 
2014) 

Clima Relacional 
Sensibilidade 
Facilitação da Exploração 
Facilitação da  Linguagem 

CIS (Arnett, 1989) 
Relações Positivas 
Punição 

Horas do bebé na 
creche 

HORAS 
Média do número de horas que a criança 
passava na creche, por dia, na 1ª e 4ª semanas 

Comunicação família-
creche 

Questionário de 
Experiência na 
Creche (Skouteris & 

Dissanayake, 2001) 

Comunicação – mães (S4) (α = .93)  

Comunicação -  profissionais (S4) (α = .70).  

Durante o 1º mês do bebé na creche (M2) 



Questionário de Experiência na Creche  
(Skouteris & Dissanayake, 2001) 

Comunicação Família-Creche:  
no projeto BebésEmCreche 

Mães Profissionais  

Informação sobre: 

Sono 
Alimentação sólida 
Alimentação líquida 
Comportamentos 
… 

raramente às vezes quase todos os dias todos os dias 

1 2 3 4 



Comunicação Família-Creche:  
resultados descritivos 

Qualidade do 
ambiente familiar 

Qualidade das 
interações (creche) 

Temperamento do 
bebé 

Género do 

 bebé 

Nível de escolaridade 
materna 

Número de horas do 
bebé na creche 

Comunicação Família-Creche 

Relatos das Mães 

Relatos das Profissionais 

Comunicação Família-Creche 

M = 32.82 (4.16) 
(cotada  entre 0-42) 

M = 4.26 (0.67) 

Moderada 

 + temperamento fácil 

 - temperamento difícil 

59%  com ensino superior 

88% com emprego 

M =7.04 (1.68) 

 min. = 2.5; máx. = 10.60 

45  

45 

M = 3.35 (0.69) 

M = 3.75 (0.41) 



Comunicação Família-Creche:  
associações 

Qualidade do 
ambiente familiar 

Qualidade das 
interações (creche) 

Temperamento do 
bebé 

Género do 

bebé 

Número de horas do 
bebé na creche 

Comunicação Família-Creche 

Relatos das Mães 

Relatos das Profissionais 

Comunicação Família-Creche 

r = .27* 

r = -.29** 

  

* p < .05. ** p < .0.01. 



Comunicação Família Creche:  
preditores 

Comunicação  

Família-Creche   

Média dos relatos das mães e das 
profissionais 

Qualidade do 
Ambiente Familiar 

Qualidade das 
interações (creche) 

Temperamento do 
bebé 

Género do 

bebé 

Número de horas do 
bebé na creche 



Comunicação Família Creche:  
preditores 

Comunicação  

Família-Creche   

Média dos relatos das mães e das 
profissionais 

Qualidade do 
ambiente familiar 

Qualidade das 
interações (creche) 

Temperamento do 
bebé 

Género do 

 bebé 

Número de horas do 
bebé na creche 

B = .20, SE = .08, p < .01 



Comunicação Família Creche:  
comparação dos relatos de mães e profissionais 

t(81) = -5.11, p < . 001 

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

Educadoras Mães



Comunicação Família Creche:  
preditores da diferença 

Comunicação  

Família-Creche   

Diferença entre os relatos das 
mães e profissionais 

Qualidade do 
ambiente familiar 

Qualidade das 
interações (creche) 

Temperamento do 
bebé 

Género do 

 bebé 

Número de horas do 
bebé na creche 



Mães e profissionais relatam uma frequência elevada de 
comunicação sobre o bebé 

 

Profissionais relatam maior frequência de comunicação do 
que as mães 

 

As profissionais relatam uma menor frequência de 
comunicação família-creche quando as crianças passam mais 
tempo na creche 

 

Creches de maior qualidade           mais comunicação família-
creche 

 

Comunicação Família Creche:  
conclusões 



Comunicação família-creche 

Comunicação Família Creche 

Frequente/contínua 
Aberta 
Bidirecional  

Satisfação das famílias 
Maior conhecimento do bebé 
Melhor adequação às necessidades dos bebés 

Deve ser: 

Contribui para 

Owen, Ware, & Barfoot, 2000; Shpancer et al., 2002 



Comunicação Família Creche 
Para pensar 

Famílias…. Creches 

Conheço os pais/educadores 

Converso frequentemente com os pais/educadores 

Para além de um “está tudo bem”, conto uma situação concreta que 
aconteceu durante o dia (na creche ou na família) 

Atualizo a  “caderneta” do bebé 

Os pais entram na sala do bebé 

Digo quando não gosto de alguma coisa que aconteceu 

Sugiro brincadeiras  

Confio na informação que recebo 

Coloco questões  



Obrigada! 
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