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TRANSIÇÃO DOS BEBÉS PARA A CRECHE 
PORQUÊ ESTE ESTUDO?  

A importância da qualidade do ambiente familiar. 

CASA 

CRECHE 
A importância da qualidade do ambiente de 

creche. 

Importância das transações entre os 
diferentes contextos. 

 (e.g., Bronfenbrenner & Morris, 1998;  
Pessanha, Pinto, & Barros, 2009 ; Vandell et al., 2010) 



…período no qual famílias, bebés e 
profissionais das creches se deparam com 
desafios exigentes. 

(Daniel & Shapiro, 1996) 

CASA 

CRECHE 

TRANSIÇÃO DOS BEBÉS PARA A CRECHE 
PORQUÊ ESTE ESTUDO?  



 Lidar com a separação, por períodos de tempo mais longos,  
dos pais ou outros adultos familiares. 

 

 Estabelecer relações com “novos” adultos. 

 

 Adaptar-se a novos espaços.  

 

 Adaptar-se a rotinas diferentes. 

(Daniel & Shapiro, 1996) 

TRANSIÇÃO: ALGUNS DESAFIOS PARA O BEBÉ 



 Lidar com a separação dos seus bebés, por períodos de 
tempo mais longos. 

 

 Garantir que os cuidados e educação dos seus bebés são 
de boa qualidade. 

 

 Estabelecer relações de confiança com os profissionais da 
creche dos seus bebés.  

 

 Manter um diálogo contínuo e aberto com a creche. 
 

 Participar nas atividades e rotinas do seu bebé na creche. 

(Daniel & Shapiro, 1996) 

TRANSIÇÃO: ALGUNS DESAFIOS PARA AS FAMÍLIAS 



 Estabelecer uma relação com o “novo bebé” e, 
simultaneamente, assegurar uma prestação de cuidados e 
educação individualizada aos outros bebés da sala.  

 

 Estabelecer relações de confiança com os pais. 

 

 Assegurar que os pais têm toda a informação de que necessitam 
(e vice-versa). 

 

 Garantir a continuidade na prestação de cuidados ao bebé e na 
comunicação com as famílias. 

(Daniel & Shapiro, 1996) 

TRANSIÇÃO: ALGUNS DESAFIOS PARA AS CRECHES 



CASA 

CRECHE 

Escassez de estudos, em 
Portugal, acerca da 
educação e cuidados dos 

bebés em creche. 

 

Escassez de estudos 
nacionais e internacionais 
acerca deste período de 

transição. 

TRANSIÇÃO DOS BEBÉS PARA A CRECHE 
PORQUÊ ESTE ESTUDO?  



OBJETIVO 

Investigar a transição do bebé para a creche no primeiro ano de 

vida, examinando em que medida variáveis da criança, da sua 

família, da creche e a comunicação pais-profissionais 

influenciam a qualidade da adaptação do bebé (i.e., 

envolvimento, comportamento adaptativo, bem-estar). 



ESPECIFICAMENTE… 

Pretendia-se: 

a) descrever as experiências na creche durante o período de 
transição, a nível da qualidade da sala e das práticas de 
transição;  

 

b) analisar a comunicação pais-profissionais e a sua associação à 
adaptação da criança ao longo do tempo; e 

 

c) verificar se a adaptação da criança à creche está associada às 
características da creche, ao ambiente familiar e à 
comunicação pais-profissionais, controlando variáveis da 
criança. 



MÉTODO 

Qualidade do ambiente 
familiar 

 
 

Temperamento do bebé 
 
 

Desenvolvimento do bebé 
 
 

Envolvimento dos pais (o 
meu tempo enquanto 
mãe/pai) 

 
Características 
sociodemográficas da família 

 

Adaptação do bebé 

 Parceria família-creche 

 Qualidade do ambiente de  creche 

 Qualidade das interações 

educadores-crianças 

Envolvimento do bebé 

Burnout dos educadores 

Características sociodemográficas 

Parceria família-creche 
Adaptação do bebé 
Temperamento do bebé 

 

 Práticas e ideias sobre a transição 

 Parceria família-creche 

 Qualidade do ambiente de  creche 

 Qualidade das interações 

educadores-crianças 

Envolvimento do bebé 

Características demográficas 

Parceria família-creche 
 

Adaptação do bebé  

Antes da entrada na creche Primeiro mês de frequência da creche Seis meses após a entrada na creche 

M1  M2  M3 
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Desenvolvimento do bebé 

Uma visita ao contexto familiar 
3 manhãs de observação em creche & 

momento com a família 
3 manhãs em creche & momento com a 

família 



MÉTODO 
Participantes 

M DP Min. - Máx. 

Características dos bebés em M1 

Idade (meses) 4.63 1.40 3 – 9 

Características das famílias em M1 

Idade da mãe (anos) 31.99 3.99 23 – 42 

Escolaridade da mãe (anos) 14.34 3.57 4 – 22 

Idade do pai (anos) 34.01 5.03 24 – 58 

Escolaridade do pai (anos) 12.67 3.51 6 – 18 

Rendimento do agregado familiar (€/mês) 1628.40 672.28 356 – 3750 

90 bebés (45 meninas e 45 meninos),  
suas famílias e creches 



MÉTODO 
Participantes 

M DP Min. - Máx. 

Características das salas de creche em M2       

Tamanho do grupo 6.38 2.34 1 – 12 

Número de adultos 2.00 0.60 1 – 3 

Número de crianças por adulto 3.38 1.49 1:1 – 8:1 

Características dos profissionais em M2 

Idade 42.53 9.97 20 – 64 

Experiência profissional (anos) 8.36 6.51 0.08  – 37 

90 bebés, suas famílias  
e creches (82 IPSS & 8 privadas c/ fins lucrativos) 

15 salas com educadora de infância na sala (tempo inteiro), 13 com educadora de 
infância em alguns momentos, 62 salas com auxiliares apenas.  



PARTILHA DE ALGUNS RESULTADOS DO PROJETO 

Manuela Pessanha (ESE-IPP)  
Fatores de risco, ambiente familiar e educação de bebés em creche 
 
Joana Cadima (FPCEUP; ESE-IPP) & Carla Peixoto (ESE-IPP) 
Qualidade da creche: implicações para a formação de profissionais 
 
Ana Isabel Pinto (FPCEUP)  
Envolvimento das crianças e qualidade da creche 
 
Vera Coelho (FPCEUP)  
Comunicação família-profissionais na transição do bebé para a creche 



OBRIGADA! 
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