
Envolvimento das crianças 
e qualidade da creche 

Ana Isabel Pinto, Joana Cadima, Vera Coelho, Sílvia Barros, Manuela Pessanha & Carla Peixoto       

ana@fpce.up.pt  

mailto:ana@fpce.up.pt


Qualidade do envolvimento da criança 

 
 

• As crianças aprendem através da participação ativa em  

brincadeiras e noutras atividades  em ambientes naturais. 

 

• Fator relevante na aprendizagem e no desenvolvimento 

 

 

 
  National Association for the Education of Young Children (2009)  

 

Envolvimento como resultado  

desenvolvimental 



Envolvimento da criança 

 

 
 

Engloba as competências interativas das 
crianças em ambientes naturais 

 

Envolvimento como resultado  

desenvolvimental 

 

• É uma medida do desempenho individual 

 

• Ilustrando  a qualidade das experiências de vida 

diária das crianças. 



• Envolvimento neste estudo 

 

 

“implicação da criança em interações com o 

ambiente físico, com materiais ou com outras 

pessoas, de forma adequada às situações.” 

 

 
(Bailey & Wolery, 1992, p. 37)  

  

Envolvimento 



Determinates do envolvimento da criança:  

 

• Qualidade dos ambientes educativos 

(Aguiar & McWilliam, 2012; Pinto, 2006) 

 

•   Características individuais das crianças  

• idade desenvolvimental, género, temperamento e comportamento 

adaptativo. 

 

(McWilliam & Bailey, 1992, 1995; McWilliam et al., 1985; Pinto, 2006) 

Envolvimento 



As associações entre o envolvimento e resultados 

desenvolvimentais sugerem que o envolvimento é: 

 
• uma condição necessária para que haja mudança 

desenvolvimental e, simultaneamente, um indicador 

contemporâneo desta mudança (e.g., Raspa et al., 2001)  
 

• uma variável  relevante na explicação das relações 

entre a qualidade do ambiente educativo e os 

resultados desenvolvimentais das crianças  

 (Pinto, 2006; Raspa, et al.,2001). 

 

Envolvimento 



Níveis de envolvimento 

Envolvimento Ativo (EA) 

Envolvimento Passivo (EP) 

Não Envolvimento Ativo (NA) 

Não Envolvimento Passivo (NP) 

Envolvimento em bebés .... 
Adaptado de Yuriko Kishida, Coral Kemp e Mark Carter (2008) 

 

Observação direta  

• ICER-R: The Individual Child 
Engagement Record – Revised 
Manual  

(Kishida & Kemp, 2009; Tradução de Tânia Almeida & 
Catarina Grande, 2013)  

 

 



Níveis de envolvimento Definição 

Envolvimento Ativo (EA) 

A criança participa ativamente na atividade através 
de uma interação adequada com o ambiente de 
aprendizagem, através da manipulação de materiais 
ou de vocalizações. A criança não apresenta 
comportamentos repetitivos.  

Envolvimento em bebés .... 
Adaptado de Yuriko Kishida, Coral Kemp e Mark Carter (2008) 

 
Rir alto 
 

 
Vocalizar/falar 
 

Movimentar-se: gatinhar, 
dar pontapé, andar, 
levantar-se, rolar,… 

Manipular um 
brinquedo: abanar, 
bater, encaixar, puxar… 
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Níveis de envolvimento Definição 

Envolvimento Passivo (EP) 
A criança interage com o ambiente sem apresentar 
comportamentos de manipulação ou vocalizações.  

Envolvimento em bebés .... 
Adaptado de Yuriko Kishida, Coral Kemp e Mark Carter (2008) 

Observar brinquedos 
ou imagens 

Sorrir 
 

Observar os 
adultos 

Observar os 
pares 

Observar a 
sala/exterior 



Níveis de envolvimento Definição 

Não Envolvimento Ativo 
(NA) 

A criança interage com o ambiente de forma 
desadequada através da manipulação de materiais, 
movimentação e/ou de vocalizações.  

Envolvimento em bebés .... 
Adaptado de Yuriko Kishida, Coral Kemp e Mark Carter (2008) 

Chorar Mama na chupeta Morder 
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Níveis de envolvimento Definição 

Não Envolvimento Passivo 
(NP) 

A criança não interage com o ambiente e não faz o 
que é esperado dela durante a atividade.  

Envolvimento em bebés .... 
Adaptado de Yuriko Kishida, Coral Kemp e Mark Carter (2008) 



Como medimos o envolvimento 

 

2 dias 
 
 

• 3 ciclos de10 minutos  durante o jogo livre 
 
•Cada ciclo é composto por 40 momentos  de codificação 

Observação em sala de creche (1º mês do bebé na creche) 



Objetivo do estudo 

Em crianças com 6 meses de idade, analisar 
a associação entre: 

 

• a qualidade das interações em salas de creche e 

• o envolvimento das crianças 



Desenho do estudo 

Qualidade das interações em creche 
 ( AFC: ITERS, CLASS, CIS) 

Qualidade do ambiente familiar 
(HOME; Caldwell & Bradley, 1984) 

Temperamento do bebé 
(IBQ, Rothbart, 1981) 

Idade Desenvolvimental 
(Griffiths, 1996) 

Envolvimento da 
criança 

(ICER) 

Anos de escolaridade da mãe 
(QF) 



Variável Instrumentos 

Qualidade das 
Interações em creche 

ITERS (Harms, Cryer, & Clifford, 

2006) 
Interação  & Supervisão 

α =  CLASS (Hamre,  La Paro, Pianta, 

& LoCasale-Crouch, 2014) 

Clima Relacional 
Sensibilidade 
Facilitação da Exploração 
Facilitação da  Linguagem 

CIS (Arnett, 1989) 
Relações Positivas 
Punição 

Qualidade do 
Ambiente Familiar 

HOME  
(Caldwell & Bradley, 1984) 

45 itens 
Qualidade Global  (α = .69) 

Temperamento do 
bebé 

IBQ-R 
(Rothbart, 1981) 

Afectividade Negativa (α = .85) 

Desenvolvimento 

Griffiths Mental 

Development Scales 
(Griffiths, 1984; adaptado para 

portugues por Castro & Gomes, 1996) 

5 áreas: A. motor; B. pessoal-social;   C. 

linguagem; D. coordenação olho-mão;  E. 

realização 

Anos de escolaridade 
da mãe 

Questionário à Família 



% de tempo passado em cada um dos quatro níveis de envolvimento  

Resultados: 
Envolvimento total dos bebés 

44% 

35% 

20% 

1% 

Envolvimento ativo

Envolvimento Passivo

Não envolvimento ativo

Não envolvimento
passivo



Regressão múltipla hierárquica 

Qualidade das interações em creche 
 ( AFC: ITERS, CLASS, CIS) 

Qualidade do ambiente familiar 
(HOME; Caldwell & Bradley, 1984) 

Temperamento do bebé 
(IBQ, Rothbart, 1981) 

Idade Desenvolvimental 
(Griffiths, 1996) 

Envolvimento das 
crianças 

(ICER) 

Anos de escolaridade da mãe 
(QF) 



 Tempo envolvido 
ativamente 

 Tempo não envolvido 
ativamente 

Em salas com 
maior 

qualidade... 

O que promove o envolvimento? 



Conclusões 

É fundamental: 
 
• Investir na melhoria da qualidade das salas de creches  

• Que os educadores possuam ferramentas para observar e 
documentar o envolvimento dos bebés em creche 

                                                              
            para que: 
                                                          
 

monitorizem o ambiente da sala de forma a promover o 
envolvimento e desenvolvimento dos bebés 



Obrigada! 
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