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Enquadramento do estudo 
Transição do contexto familiar para a creche 

- Entrada na creche - período de transição crítico e 
complexo para os bebés (e.g., Balaban, 2011; Merril, 2010) que 
envolve várias mudanças: espaço, rotinas e cuidadores 
(Datler, ErekyStevens, HoverReisner, & LarsErik Malmberg, 2012). 

- A creche representa um importante contexto de cuidados e de 
educação para muitos bebés e crianças.  

CASA 

CRECHE 



- A planificação cuidadosa da transição do contexto familiar para a 
creche é recomendada no sentido de facilitar a adaptação bem-
sucedida do bebé à creche. 

 
 
- Implementação de um conjunto variado de práticas de transição, 

antes e após a entrada na creche. 

(e.g., Balaban, 2011; O’Connor, 2013; Segurança Social, 2010) 
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Antes Primeiras semanas 

 Fornecer informação oral e/ou escrita 

sobre a filosofia da creche, os serviços e 

as atividades disponibilizados na 

instituição. 

 Reunir com a família para obter 

informação relevante sobre o bebé e 

respetiva família. 

 Registar por escrito informação relevante 

sobre o bebé e respetiva família. 

 Registar o que a família pensa que se 

deve fazer para facilitar a adaptação do 

bebé à creche. 

 Convidar a família a conhecer a sala que o 

bebé vai frequentar. 

 Convidar a família a passar algum tempo 

com o bebé na sala que ele vai frequentar. 

 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). 

 Fornecer aos profissionais que irão lidar 

mais direta e frequentemente com o bebé 

informação relevante sobre o bebé e 

respetiva família. 

 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. 

 Organizar a entrada do bebé na creche de acordo com uma 

calendarização pré-estabelecida e acordada com a família. 

 Ter um profissional, previamente escolhido, responsável pelo 

acolhimento do bebé e da família no primeiro dia de frequência da 

creche. 

 Incentivar a família a aumentar o tempo de permanência do bebé na 

sala de forma gradual. 

 Permitir que o bebé utilize na creche o(s) seu(s) objeto(s) de conforto 

preferido(s) (ex., brinquedo, fralda, cobertor). 

 Convidar a família a passar algum tempo na sala, com o bebé, à 

chegada e/ou à saída. 

 Permitir que a família possa telefonar ou visitar a sala para saber 

como está o bebé, sempre que sentir necessidade. 

 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. 

 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). 

 Prestar informações, diariamente, à família sobre a forma como está a 

decorrer a adaptação do bebé à creche. 

 Procurar saber a forma como a família está a lidar com a transição do 

bebé para a creche. 

 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. 

 Reunir com a família para analisar o modo como o bebé se está a 

adaptar à creche. 

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

creche. 

Práticas de transição do contexto familiar para a creche 

Retirado de Peixoto et al., 2014 



Enquadramento do estudo 

- Escassez de estudos sobre práticas de transição do contexto familiar para a 
creche e a sua relação com o processo de adaptação do bebé ao contexto extra-
familiar. 

  

- O bem-estar emocional do bebé (ex., a forma como as crianças se sentem na 
chegada à creche, durante o dia, à saída da creche e no tempo passado no contexto 

familiar) pode ser entendido como um indicador da forma como está a 
adaptar-se às mudanças decorrentes da entrada na creche (Skouteris, 
McNaught, & Dissanayake, 2007). 



Objetivo do estudo 

Analisar a relação entre a implementação de práticas de transição do contexto 
familiar para a creche e o bem-estar emocional de bebés durante o primeiro de 
mês de frequência da creche. 

Transição dos bebés para a creche: comunicação família-creche, 
qualidade dos contextos e adaptação do bebé 

Barros, Cadima, Pessanha, Pinto, Bryant, Peixoto, & Coelho 



Participantes 90 bebés e respetivas mães e educadoras 

M DP Min. - Máx. 

Características dos bebés 

Idade (meses) 4.63 1.40 3 – 9 

Características das mães 

Idade 31.99 3.99 23 – 42 

Escolaridade da mãe (anos) 14.34 3.57 4 – 22 

Características das educadoras 

Idade 42.53 9.97 20 – 64 

Experiência profissional (anos) 8.36 6.51 0.08  – 37 

(82 IPSS & 8 privadas c/ fins lucrativos) 



Medidas e procedimentos 

Antes 

Home Observation for Measurement of the 
Environment Inventory (HOME; Bradley & Caldwell, 

1984, 1997) 

Qualidade global (α = .69) 

Infant Behavior Questionnaire-R (Rothbart, 1981) Afeto negativo (α = .85) 

1.º mês 

Questionário sobre práticas de transição dos 
bebés para a creche (Peixoto, Pinto, & Barros, 2013) 

Número total de práticas (α = 
.69) 

Horas na creche Número médio S1 & S4 

Questionário de Experiência na Creche (Skouteris & 

Dissanayake, 2001) 

Bem-estar emocional 
Versão - Mães 
S1 (α = .89), S4 (α = .81) 
Versão - Educadoras 
S1 (α = .83), S4 (α = .89) 



Resultados 
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Resultados 

M DP Min. – Max. t p 

Mães S1 4.99 0.95 1.40 – 6.00 
-3.01 .004 

Mães S4 5.30 0.78 2.50 – 6.00 

Educadoras S1 5.00 0.89 2.60 – 6.00 
-5.55 .000 

Educadoras S4 5.54 0.62 3.00 – 6.00 

Bem-estar emocional do bebé 



Resultados 
Associação entre variáveis 

Afeto negativo 

Práticas de 
transição Bem-estar - bebé 

Mães S1 

 = .30** 

∆R2 = 9% 

R2 = 12% 

HOME 

Horas na creche Bem-estar - bebé 
Educadoras S1 

R2 = 19% 

 = .42*** 

∆R2 = 16% 



Resultados 
Associação entre variáveis 

Afeto negativo 

Práticas de 
transição Bem-estar - bebé 

Mães S4 

 = .20+ 

∆R2 = 4% 

R2 = 4% 

HOME 

Horas na creche Bem-estar - bebé 
Educadoras S4 

R2 = 9% 

 = .26* 

∆R2 = 7% 



Discussão 

- O número de práticas de transição implementadas constitui uma variável de 
particular interesse para compreender a adaptação do bebé à creche. 

 
 

 

- Parece contribuir positivamente, ainda que de uma forma modesta, para o 
bem-estar emocional dos bebés durante o primeiro mês de frequência da 
creche. 
 

- O seu efeito mantém-se ao longo do tempo, apesar da redução substancial 
verificada no seu valor preditivo.  
 

- Papel determinante da articulação entre a creche e a família na adaptação dos 
bebés.  
 
 



Discussão 

 
- Práticas de transição e respetivos benefícios: área temática a incluir 

nos programas de formação de profissionais de educação de infância. 
 

- Explorar empiricamente o contributo de outros fatores, como a 
qualidade do contexto de creche, para explicar uma maior 
quantidade de variância da forma como os bebés experienciam a 
transição do contexto familiar para a creche.  




