
 

 

o Fornecer informação oral e/ou escrita sobre a filosofia da 
creche, os serviços e as atividades disponibilizados na 
instituição. 

o Reunir com a família para obter informação relevante sobre o 
bebé e respetiva família. 

o Registar por escrito informação relevante sobre o bebé e 
respetiva família. 

o Registar o que a família pensa que se deve fazer para facilitar a 
adaptação do bebé à creche. 

o Convidar a família a conhecer a sala que o bebé vai frequentar. 
o Convidar a família a passar algum tempo com o bebé na sala 

que ele vai frequentar. 
o Informar a família sobre os procedimentos ao nível do 

acolhimento diário da criança (ex., onde a família deve entregar 
a criança e colocar os objetos pessoais, a necessidade de 
informar sobre eventuais problemas da criança ocorridos na 
véspera). 

o Fornecer aos profissionais que irão lidar mais direta e 
frequentemente com o bebé informação relevante sobre o bebé 
e respetiva família. 

o Apresentar à família os profissionais (educador de infância e/ou 
ajudante(s) de ação educativa) que irão lidar mais direta e 
frequentemente com o bebé. 

 

TRANSIÇÃO DO CONTEXTO FAMILIAR PARA A 
CRECHE: PRÁTICAS RECOMENDADAS 

o Organizar a entrada do bebé na creche de acordo com uma 
calendarização pré-estabelecida e acordada com a família. 

o Ter um profissional, previamente escolhido, responsável pelo 
acolhimento do bebé e da família no primeiro dia de frequência 
da creche. 

o Incentivar a família a aumentar o tempo de permanência do 
bebé na sala de forma gradual. 

o Permitir que o bebé utilize na creche o(s) seu(s) objeto(s) de 
conforto preferido(s) (ex., brinquedo, fralda, cobertor). 

o Convidar a família a passar algum tempo na sala, com o bebé, 
à chegada e/ou à saída. 

o Permitir que a família possa telefonar ou visitar a sala para saber 
como está o bebé, sempre que sentir necessidade. 

o Permitir a existência de um profissional que fique com mais 
responsabilidade na prestação de cuidados de cada bebé, 
assim como nas interações com o mesmo. 

o Incorporar nas práticas dos profissionais que lidam mais direta e 
frequentemente com o bebé as rotinas de cuidados 
desenvolvidas na família (ex., forma como a criança é 
alimentada, acalmada, adormecida). 

o Prestar informações, diariamente, à família sobre a forma como 
está a decorrer a adaptação do bebé à creche. 

o Procurar saber a forma como a família está a lidar com a 
transição do bebé para a creche. 

o Prestar apoio à família quando o bebé e/ou a família 
demonstram dificuldades a nível da transição do bebé para a 
creche e encaminhar para apoio especializado as situações 
mais complexas. 

o Reunir com a família para analisar o modo como o bebé se está 
a adaptar à creche. 

o Registar por escrito o modo como o bebé se está a adaptar à 
creche. 

ANTES DA ENTRADA NA CRECHE PRIMEIRAS SEMANAS NA CRECHE 

website: familiacreche.ese.ipp.pt; email: familiacreche@ese.ipp.pt 

Para mais in formação consultar : 

Peixoto, C., Coelho, V., Pinto, A. I., Cadima, J., Barros, S., & 
Pessanha, M. (2014). Transição de bebés do contexto familiar para 
a creche: práticas e ideias dos profissionais. Sensos-e: Revista 
Multimédia de Investigação em Educação, I(2). http://sensos-
e.ese.ipp.pt/?p=6599 
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O processo de transição do contexto familiar para a creche pode constituir um desafio complexo para os bebés, uma vez que estes 
experimentam um conjunto de mudanças que vão para além da separação da família e que requerem a sua adaptação, nomeadamente, ao 
espaço e sua organização, às rotinas e às pessoas com quem interagem (e.g., Datler, ErekyStevens, HoverReisner, & LarsErik Malmberg, 
2012). Para facilitar a sua transição é recomendado que as instituições desenvolvam um conjunto variado de práticas de transição antes da 
entrada ou durante os primeiros dias de frequência da creche, atendendo às características individuais de todos os intervenientes neste 
processo (e.g., Balaban, 2011; O’Connor, 2013; Segurança Social, 2010). Segue-se uma listagem de práticas facilitadoras do processo 
de transição do contexto familiar para a creche recomendadas na literatura. 
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