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RESUMO 

 

Este projeto, pretende ser um contributo para o reconhecimento do papel determinante 

que tem o educador de infância na creche, como dinamizador e promotor de contextos 

de qualidade em creche. Neste sentido pretende-se fornecer indicadores acerca da 

atuação do educador, como forma de promover uma mudança de mentalidades quanto à 

importância destes profissionais de educação em contexto de creche. 

Participaram neste estudo 20 educadoras de infância, 21 auxiliares e 24 pais. Como 

instrumento de recolha de dados, utilizou-se um questionário aplicado às educadoras, 

outro dirigido a auxiliares e, ainda um para os pais. Todos os instrumentos foram 

construídos para o efeito.  

A pesquisa realizada e os resultados obtidos no decurso deste projeto de investigação, 

realçaram a importância do educador de infância, como mediador e organizador de um 

ambiente educativo de qualidade em creche. 

Com base nos resultados obtidos, foi delineado uma ação de sensibilização dirigido a 

educadores, auxiliares e pais. 
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ABSTRACT 

 
 

 

This project aims at being a contribution to the recognition of the decisive role that 

the kindergarten teacher has as an organiser and a promoter of quality contexts in the 

kindergarten. In this way there are provided indicators about the way the teacher should 

act in order to promote a change of mentalities regarding the importance of these 

educational professionals in the kindergarten context. 

In this study there were involved 20 kindergarten teachers, 21 operational assistants 

and 24 parents. As an instrument of data collecting, it was used a specific and different 

questionnaire for those involved: teachers, operational assistants and parents. All these 

questionnaires were built for this purpose. 

The research as well as the obtained results during this project highlighted the 

importance of the kindergarten teacher as a mediator and organiser of a quality 

educational environment in the kindergarten. 

Based on the results it was outlined an activity to raise awareness of the role of this 

professional aimed at kindergarten teachers, operational assistants and parents. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho integra-se no âmbito do Curso de Mestrado em Educação e 

Cuidados na Primeira Infância e pretende ser um contributo para a valorização da 

função da Educadora de Infância em Creche como promotora e dinamizadora de 

contextos de qualidade para o desenvolvimento equilibrado da criança durante a 

Primeira Infância. 

O conhecimento acerca do desenvolvimento e da importância dos primeiros anos de 

vida para o crescimento cognitivo, social e emocional das crianças, provocou alterações 

nas conceções teóricas dos profissionais de educação. Houve um enriquecimento teórico 

e prático, sobre a primeira infância que veio proporcionar uma base conceptual que nos 

permite considerá-la como a fase mais crítica e vulnerável no desenvolvimento das 

crianças, ou seja, a fase em que estas devem receber muito mais do que apenas os 

simples cuidados básicos. Considera-se, assim, que desde os primeiros anos de vida, as 

crianças estão preparadas para um processo de aprendizagem, para o qual contribui de 

forma decisiva a frequência de contextos educativos de qualidade.  

A dimensão “educativa” compreende a organização de atividades e a estimulação do 

desenvolvimento das crianças. No entanto, é necessário que os educadores também 

valorizem os momentos dos cuidados quotidianos e centrem neles a organização do dia-

a-dia da creche. Os cuidados quotidianos devem ser encarados como momentos 

privilegiados da interação adulto-criança, constituindo um ponto fundamental da prática 

em creche.  

A família e os contextos de acolhimento anunciam-se como importantes fatores no 

desenvolvimento da resiliência necessária em diferentes contextos. 

O papel desempenhado pela família e por todas as outras figuras complementares das 

suas relações, pode conduzir a uma aprendizagem construtiva ou uma aprendizagem 

traumatizante com medos e/ou traumas. 

 As Educadoras devem valorizar a importância do seu trabalho para o desenvolvimento 

equilibrado das crianças em contexto de creche, justificando desta forma a necessidade 

da sua atuação e a aplicação das suas competências. Neste sentido torna-se importante 
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identificar as perceções que as famílias, as educadoras e as próprias auxiliares têm sobre 

a importância das funções das educadoras de infância em contexto de creche. 

Assim e de acordo com os objetivos previstos para a pesquisa, é utilizado um 

instrumento de recolha de dados, inquérito por questionário, para que seja possível 

verificar se as funções das educadoras em creche são apenas numa linha de “cuidar”, ou 

se está também inerente a função de “educar”. Pretende-se, ainda, saber se os inquiridos 

consideram ou não importante o papel desempenhado pela educadora em creche ou se 

consideram a necessidade de mais formação nesta área para estas profissionais. 

Após a análise da situação real e confrontando-a com a situação que seria, segundo 

diversos autores e especialistas, a ideal, delinearam-se algumas ações com o objetivo de 

reforçar a importância da educadora em contexto de creche. 

 O presente trabalho está organizado em duas partes: numa primeira parte temos o 

Enquadramento Teórico a partir do qual se enunciam as principais linhas de força 

subjacentes ao tema e que, de algum modo enquadram teoricamente o mesmo; na 

segunda parte temos o Estudo Empírico, onde descrevemos a metodologia de estudo, 

elaboramos a formulação do objeto de estudo com o enunciado do problema e a 

definição dos objetivos, fazemos a descrição dos procedimentos metodológicos 

caracterizando os participantes, os instrumentos, procedimentos e tratamento de dados, 

sua apresentação e análise, o plano de ação. Estas duas partes são precedidas de uma 

introdução, terminando com uma conclusão. 
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PARTE I 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1 - O atendimento à primeira infância  
Os primeiros anos de vida são bastante importantes, uma vez que é durante este período 

que se estabelecem as bases para o desenvolvimento intelectual, emocional e moral. Na 

perspetiva de Brazelton e Greenspan (2002) a construção de relações interpessoais 

positivas proporciona à criança saúde e bem-estar impulsores de um desenvolvimento 

equilibrado. Daí decorre a importância que a relação afetiva tem para o 

desenvolvimento adequado em todas as áreas fundamentais, tendo a mãe que adotar 

determinados comportamentos que são fundamentais e que permitem o adequado 

desenvolvimento intrauterino (Brazelton, 2002; Brazelton e Greenspan, 2002). 

Depois do nascimento a criança deve ter as suas necessidades nutricionais e de sono 

satisfeitas, sentir-se amada e segura dentro do seio familiar e lhe serem proporcionadas 

situações de interação social em ambientes que sejam construtivos, seguros e 

estimulantes (Brazelton, 2002; Brazelton e Greenspan, 2002). É este envolvimento do 

bebé em trocas significativas que permitem a realização de uma das necessidades 

primárias da criança: o apego ou vinculação (Bowlby, 1984). 

Uma vinculação adequada depende do grau de estimulação interativa, uma fala materna 

carinhosa, o contacto físico próximo, o colo e a amamentação natural, por exemplo, 

produzem com certeza, os efeitos desejados para um adequado desenvolvimento. O 

surgimento de problemas na criança ao nível do seu desenvolvimento psicológico é 

referido por Walker-Hall & Sylva, 2001 como reflexo da fraca qualidade das relações 

estabelecidas com os pais, a pouca atenção e afeição. 

Assim pode-se afirmar que as crianças necessitam de “ principais figuras adultas como 

emocionalmente acessíveis e como fontes de segurança e, assim, construirá uma 

representação de si positiva, instalando-se a vontade de explorar e de interagir com o 

mundo“ (Portugal,2001:76). 
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Logo que a criança ingressa num contexto de acolhimento (creche, por exemplo), os 

educadores (e auxiliares), passam a ser figuras de referência com grande 

responsabilidade aos níveis da educação e da prestação de cuidados de saúde, higiene e 

segurança. O serviço adequado e a relação estabelecida entre os técnicos e os pais fará 

toda a diferença, pois estes adultos passam a ser modelos a imitar e pessoas em que a 

criança deve confiar. Aqui, Morais (1995) defende que sobretudo o educador de 

infância deve assumir um papel de grande responsabilidade no crescimento da criança, 

enquanto ser humano, tendo sempre presente a fronteira entre a sua intervenção 

(referente às necessidades e desejos da criança) e a invasão (referente ás determinações 

do adulto)  

Pode dizer-se que, tudo o que é promovido procurando o bem-estar é tido como um 

fator favorável ao desenvolvimento. Quando surgem obstáculos, cabe aos adultos ajudar 

a criança na descoberta das suas potencialidades para ser capaz de construir os meios 

pessoais de defesa, resiliência e autonomia para o desenvolvimento da autoconfiança. 

Muitos são os fatores apontados como sendo desfavoráveis ao desenvolvimento de uma 

criança. A abordagem ecológica permite, reconhecer os sistemas que afetam a pessoa. 

Deve assim considerar o comportamento da criança no seio de uma variedade de 

contextos/fatores e ligações entre os mesmos. Bronfenbrener citado por Portugal, s/d, 

refere que: 

“Tendo a criança como pano de fundo, que uma das condições promotoras do 

desenvolvimento tem a ver com a participação da criança em padrões de atividades, 

progressivamente mais complexas, com alguém com quem esta tenha desenvolvido uma 

ligação positiva, isto é, tem a ver com o maior envolvimento emocional dos adultos e 

das crianças na vida uns dos outros, nos problemas e tarefas de cada um.” (p. 47) 

Quando ocorre uma associação entre os vários fatores, surgem mecanismos de risco que 

podem conduzir a um desenvolvimento negativo. Quando muitas destas situações de 

risco se associam, o desenvolvimento fica comprometido, assim como a aquisição de 

habilidades ou o cumprimento de papéis sociais. 

O papel desempenhado pela família e por todas as outras figuras complementares das 

suas relações, pode conduzir a uma aprendizagem construtiva ou uma aprendizagem 

traumatizante com medos e/ou traumas. 



 Os contributos da ação do Educador de Infância na sala de creche 
 

5 
 

A família e os contextos de acolhimento, anunciam-se como importantes fatores no 

desenvolvimento da resiliência necessária em diferentes contextos. 

É neste sentido que Brazelton e Sparrow (2007), defendem que a educação deve ser 

firme, com regras e expetativas claras, precisas e orientadas e que deve ter início logo 

no primeiro dia de vida da criança. A disciplina é o segundo presente mais importante 

que um pai pode dar a uma criança depois do amor. Só estabelecendo limites firmes, 

mas carinhosos, durante os primeiros anos de vida, é que os pais e os outros educadores 

podem ajudar a formar padrões internos de regulação que serão necessários ao longo de 

toda a vida da criança. 

Nos últimos anos, na perspetiva de Vasconcelos (2009, p.25) “vários foram os 

contributos, nomeadamente da psicanálise, da antropologia, das neurociências, da 

pedagogia, da pediatria, que forneceram elementos que poderão permitir um 

entendimento da criança na sua integralidade, afastando ou diminuindo uma visão 

pedagogizada e naturalizada da infância”. 

A criança surge como ser multidimensional (biológica, cognitiva, social e emocional), 

em que interage em ambientes diferentes, onde se incluem os pais (com as suas 

características biológicas, cognitivas, sociais e emocionais) e outras figuras 

complementares de ligação, assim como os pares, escola. 

Os efeitos a longo prazo das experiências da primeira infância são, em certa medida 

reversíveis, no entanto as bases estão lançadas e tendem a manter-se estáveis. 

As interações com pessoas ou objetos fortalecem as sinapses (conexões cerebrais) que 

serão utilizadas o resto da vida. Deste modo, as experiências, positivas ou negativas, 

pelas quais as crianças possam passar influenciam o modo como o cérebro se irá 

programar na idade adulta. Se houver privações, principalmente ao nível cognitivo, 

estas dificilmente serão compensadas nas fases seguintes, podendo mesmo produzir 

efeitos negativos no desenvolvimento futuro. Assim tanto o desenvolvimento como o 

comportamento decorrem com base nas experiências positivas ou negativas que o ser 

humano experiência. Ainda nesta conceção, Zabalza, 1987, citado por Oliveira-

Formosinho, 2001, evidencia que: 
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“A criança nos primeiros anos é um sujeito indivisível. A criança total desenvolve os 

aspetos afetivos, sociais e cognitivos. É um todo, um ser integrado com uma dinâmica 

intensa, na qual o eixo fundamental das experiências sucessivas é o “eu”. Numa relação 

bipolar, recíproca, de influenciar e ser influenciada, a criança estabelece relações do seu 

“eu” com o meio (…) a criança apresenta-se como um projeto.” (p.58) 

O conhecimento acerca do desenvolvimento e da importância dos primeiros anos de 

vida para o crescimento cognitivo, social e emocional das crianças, provocou alterações 

nas conceções teóricas dos profissionais de educação. Este enriquecimento teórico e 

prático veio proporcionar uma base conceptual que nos permite considerá-la a fase mais 

crítica e vulnerável no desenvolvimento das crianças, ou seja, a fase em que estas 

devem receber muito mais do que apenas os simples cuidados básicos. Assim, desde os 

primeiros anos de vida, as crianças estão preparadas para um processo de aprendizagem, 

para o qual contribuí de forma decisiva a frequência de contextos educativos de 

qualidade.  

Alves e Veríssimo (2007) referem que é cada vez mais frequente que a criança pequena 

não possa permanecer com a sua mãe e a discussão acerca das formas de organizar os 

cuidados de educação deverá centrar-se na organização de modelos que garantam a 

resposta às necessidades da criança. Sendo a segurança uma destas necessidades, esta 

não é apenas física, mas igualmente afetiva e relacional e está ligada às suas 

necessidades de desenvolvimento e de aprendizagem. 

É necessário clarificar a especificidade da creche e desfazer más interpretações, não só 

sobre esta, mas também sobre o estatuto dos educadores, seus profissionais. 

Há que repensar o seu valor educativo e pedagógico, evitando assim retroceder a uma 

altura em que as refeições e a muda das fraldas eram consideradas tarefas banais que 

qualquer mulher podia assegurar.  

Cuidados quotidianos, remete-nos para uma conceção em que os cuidados diretos, 

cuidados corporais, são considerados como momentos privilegiados da relação entre a 

educadora e a criança. É fundamental proporcionar a segurança afetiva das crianças, dar 

a cada uma a possibilidade de estabelecer interações significativas e relações afetivas 

com os adultos diretamente responsáveis pelas crianças. Esta será a base para garantir o 

bem-estar, o desenvolvimento da criança e assegurar relações estáveis e contínuas. 

Como tal é necessária a existência de meios materiais e humanos para que os cuidados 
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quotidianos se tornem momentos de relação individual e os momentos dos cuidados 

constituam o princípio organizador de cada dia e da vida na instituição. 

Conceber os cuidados quotidianos como momentos privilegiados da interação adulto 

criança, constitui um ponto fundamental da prática em creche. Além do ênfase colocado 

na dimensão “educativa”, que compreende a organização de atividades, estimular o 

desenvolvimento das crianças é necessário que os educadores também valorizem os 

momentos dos cuidados quotidianos e centrem neles a organização do dia-a-dia da 

creche. Conseguindo uma verdadeira valorização profissional, ao estabelecer um 

verdadeiro diálogo com as crianças, observar o efeito desse diálogo durante as 

brincadeiras, no modo como se comportam com as outras crianças e com os 

adultos…ver que se tornam “inteligentes” (Portugal,2000a).  

É importante considerar a criança como um parceiro ativo, “capaz de aprender”. Será a 

atitude do educador de infância e a sua capacidade de desenvolver uma abordagem 

consistente perante a criança, que irá determinar se esta é um mero objeto de cuidados e 

estimulação ou se é, um agente ativo do seu próprio desenvolvimento. 

É fundamental que estes momentos tenham uma duração suficiente para que as trocas 

entre o adulto e a criança se possam articular com momentos refletidos e previsíveis 

para cada um. As crianças sentem-se mais próximas da educadora e vice-versa. Estes 

momentos de trocas próximas e prolongadas com a educadora devem ser vividos 

plenamente e assim, cada criança pode investir nas suas brincadeiras, apercebendo-se da 

existência de referências que indicam, para ela, o momento de trocas com a educadora. 

Acaba por existir um ambiente mais calmo, que dá não só à educadora, mas 

principalmente à criança uma grande satisfação e segurança. É importante estabelecer 

um diálogo com o bebé, interpretar as suas mímicas, os seus gestos, os sons que imite e 

responder o mais adequadamente possível àquilo que ele exprime de modo que ele se 

sinta compreendido e alvo de atenção por parte do educador. O educador de infância 

deve ser alguém que está ali para ajudar “aquele” bebé a crescer. Valorizar os cuidados 

quotidianos, é colocar a relação no centro da vida da criança, do trabalho da educadora e 

do próprio funcionamento da instituição (Portugal, 2000a). 

É um grande desafio conseguir uma relação calorosa com um bebé, uma relação 

afetuosa que assente noutras bases diferentes da relação mãe-filho, onde o grande 
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interesse é o bem-estar e o desenvolvimento do bebé. É um percurso lento e 

progressivo. 

Nesta conceção da sua função educativa, o educador, pode estar em interação com cada 

uma das crianças, sem se sentir absorvida. Tem a possibilidade de se centrar nas 

crianças e não nas tarefas. Poder dedicar tempo a cada criança, é sem dúvida a forma de 

encontrarem o verdadeiro sentido da sua profissão (Manni; Carels, s.d). Para isso, é 

fundamental que toda a vida dos grupos e da instituição seja pensada com base na 

criança - adulto onde os momentos dos cuidados constituem o espaço – tempo desta 

relação.  

Os cuidados tornam-se o princípio organizador, provocando uma mudança da visão 

habitual da vida da instituição e das funções de todos os adultos. 

Segundo o relatório das investigadoras de Universidade de Liége (2000), dar as 

refeições de forma individualizada, implica para as educadoras uma serie de mudanças: 

 Refletir sobre o modo como decorreu o dia das crianças presentes (ritmos e 
necessidades de cada uma); 

 Observar e refletir em conjunto para decidir qual a ordem pela qual as refeições 
vão ser dadas às crianças, bem como os pontos de referência que vão ser 
utilizados; 

 Conceber um espaço da sala protegido para as refeições; 

 Preparar o material para que fique ao alcance, evitando ou diminuindo as idas e 
vindas; 

 Refletir e construir um espaço de jogo sugestivo, uma vez que elas brincam 
quase todo o dia. 

Estas alterações vão conduzir a mudanças noutros setores da instituição, pois 

desenvolver um dia-a-dia centrado nas crianças, modifica a organização e o 

funcionamento da mesma. 

Assegurar refeições individualizadas, com todas as crianças, exige tempo. Torna-se 

necessário rever os serviços e modificar os espaços. É fundamental o estabelecimento 

de uma relação entre a educadora e a criança, garantindo a continuidade necessária das 

pessoas que estão em presença com a criança (Portugal, 2000a). A criança tem 

necessidade de reencontrar segurança, tem o direito de construir e manter laços afetivos 
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com as pessoas que estão consigo todo o dia. Tem necessidade de um ambiente estável, 

fiável e conhecido. É importante que na organização se tenha em conta, que as crianças 

devem estar com as mesmas pessoas bem conhecidas durante todo o dia e no tempo em 

que está na creche.  

É importante assegurar o apoio às educadoras, deverá ser uma pessoa próxima do grupo 

que graças à observação partilhada, pode ajudar a regular as práticas em função dos 

sinais, das necessidades e do desenvolvimento de cada criança. 

O ênfase colocado no quotidiano, no valor construtivo, e até mesmo terapêutico, 

reparador, do que a criança vive no dia-a-dia, vai influenciar de uma forma diferente as 

intervenções dos diferentes especialistas e/ou técnicos no seio da instituição. 

Este tipo de abordagem educativa, passa pela sensibilização, pela formação das 

educadoras e dos outros profissionais, levando a interrogar cada profissional sobre as 

suas funções e a qualidade do seu trabalho desenvolvido. 

Desenvolver na instituição os cuidados quotidianos é um empreendimento exigente que 

requer a participação de toda a equipa com energia e empenho. É necessária uma 

coordenação entre a equipa, tendo em vista um mesmo objetivo: o bem-estar e 

desenvolvimento harmonioso das crianças.  

Quando a instituição decide centrar a reflexão e a ação na valorização da relação adulto-

criança e nas condições necessárias para o conseguir, todo este dinamismo contribui 

para promover a comunicação, a discussão e o diálogo entre as educadoras e os outros 

membros da instituição. (Portugal,2000b). 

Os Cuidados para a Infância são tutelados pelo Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade sendo este responsável pela sua regulamentação. O Ministério da 

Educação não está envolvido nos serviços prestados à primeira infância, não existindo 

assim enquadramento curricular ou educativo por ele orientado. Em Portugal, segundo a 

definição legal, a educação Pré- Escolar destina-se a crianças dos 3 aos 6 anos de idade, 

tendo desta forma um significado diferente do que é atribuído na maioria dos países 

europeus, onde o termo se aplica a todos os estabelecimentos abertos a crianças desde o 

nascimento até à idade de escolaridade obrigatória (OCDE,2008:186). A oferta para 

crianças com idade inferior a três anos não está desenvolvida como a que se destina às 

crianças com idade compreendida entre os três e os seis anos de idade. Na opinião de 
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Oliveira (2001), este aspeto deve-se a uma tradição social, que no passado, considerava 

a educação da infância da responsabilidade de cada família e quanto mais pequena fosse 

a criança maior era essa perceção. A industrialização e a crescente migração das zonas 

rurais, afastou muitos casais jovens das suas famílias que habitualmente lhes prestavam 

apoio com os filhos. Assim houve a necessidade da criação de serviços para a primeira 

infância e a criação de estabelecimentos de educação pré-escolar, no entanto, nas zonas 

urbanas, os serviços dedicados à infância não são em número suficiente para 

acompanhar as necessidades das famílias jovens. Os dados apresentados no relatório da 

OCDE (2008), revelam que a maioria das crianças é colocada em contextos informais, 

exteriores aos centros organizados, os quais funcionam através de acordos com 

familiares, amigos, empregadas domésticas, “baby-sitters” e amas que trabalham, 

nalguns casos sem licença. Porém, à medida que o número de mulheres empregadas 

aumenta, vai sendo mais difícil conseguir estes tipos informais de apoio (OCDE, 2008).  
As modalidades formais de oferta incluem as creches. Existem ainda as amas portadoras 

de uma licença para receber crianças e as creches familiares. As creches familiares são 

constituídas por um conjunto de amas residentes na mesma área e integradas 

institucionalmente pelo Ministério da Solidariedade ou por Instituições Particulares de 

Solidariedade Social e Misericórdias.  
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CAPÍTULO 2 - A qualidade e os contextos formais de 

atendimento 

 
Estudos realizados, nos domínios da neurologia, fisiologia e da psicologia, indicam que 

os primeiros anos de vida são determinantes na formação da inteligência, da 

personalidade e dos padrões de comportamento social. Desta forma um programa para a 

infância deve adotar um carácter generalista que promova a satisfação das necessidades 

das crianças a todos os níveis. 

A creche constitui uma realidade e uma necessidade para muitas famílias como é 

referido por Portugal (2000a). Contudo, o atendimento à Primeira Infância deve 

constituir uma função educativa, pois todas as crianças estão sujeitas a influências 

positivas ou negativas, que vão interferir de modo positivo ou negativo e que vão 

determinar muitas das suas características futuras. Daí que os profissionais devem 

elaborar uma proposta pedagógica em que tenham atenção ao contexto de origem, ao 

desenvolvimento e às capacidades naturais das crianças proporcionando um 

atendimento preenchido de oportunidades de interação social em ambientes 

construtivos, estimulantes e seguros e onde é fundamental uma boa estimulação 

interativa, pois como referem Walker-Hall & Sylva (2001) uma fala carinhosa, o 

contacto físico próximo, têm efeitos surpreendentes no desenvolvimento. 

Assim pode-se afirmar que, segundo Portugal (2000b): 

“a criança que experiência as principais figuras adultas como emocionalmente 

acessíveis e como fontes de segurança construirá uma representação positiva, 

instalando-se a vontade de explorar e de interagir com o mundo.” (p. 84) 

Neste sentido a família (mãe, pai…) e depois a educadora (creche), tem enquanto 

figuras de referência, um papel fundamental na vida e no desenvolvimento do bebé. 

Desde que a criança entra num contexto de acolhimento (creche), os educadores (e 

auxiliares), passam a ser figuras de referência com grande responsabilidade aos níveis 

da educação, prestação de cuidados de saúde, higiene e segurança. A existência de um 

bom serviço e a empatia entre os técnicos e pais irá contribuir para um desenvolvimento 

harmonioso do bebé. Este grupo de adultos passa a ser referência e modelo para a 

criança e têm um papel determinante, enquanto complementares à família. Estes devem 
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procurar promover interações significativas, atividades que sejam adequadas, no sentido 

de promover o bem-estar e o adequado desenvolvimento das crianças. A creche surge 

como uma resposta única, não é um simples local de guarda, substituto de casa, nem um 

jardim-de-infância dos pequeninos. 

Para Morais (1995), o educador de infância tem um papel de grande responsabilidade 

no desenvolvimento da criança, é fundamental que distinga a sua intervenção (que vai 

de encontro das necessidades e desejos da criança) e a invasão (que dizem respeito às 

determinações do adulto). Tudo o que é realizado visando o bem-estar da criança 

corresponde a um aspeto positivo para o seu desenvolvimento. Logo, sempre que 

surjam obstáculos, é aos adultos que cabe ajudar a criança na descoberta das suas 

potencialidades e competências, para que esta seja capaz de construir as bases pessoais 

de defesa, autonomia e resiliência, que são determinantes para o aparecimento da 

autoconfiança e motivação da criança. 

Por tudo o que aqui foi apresentado verifica-se que é dada grande importância ao 

atendimento que é dado às crianças, exigindo a qualidade dos serviços prestados. Se, 

nos nossos dias ela é uma exigência “em épocas passadas, a qualidade era considerada 

mais um luxo do que uma necessidade, simplesmente subserviente à quantidade (…). 

Hoje a qualidade importa, e importará muito” (Kagan et al; 1996 in Dahlberg, Moss e 

Pence, (2003:12). 

Falar de qualidade em creche, impõe-nos uma reflexão acerca do que realmente 

significa qualidade, quais as características que deve ter e as condições que deve 

oferecer. Esta reflexão tem inerente uma procura de respostas simples e claras, que 

deverão ser fornecidas por especialistas. A qualidade depende da forma como os 

indivíduos envolvidos nos contextos a percecionam e vivenciam. É um conceito 

dinâmico e subjetivo, em que os seus valores variam em função do tempo do espaço, 

sendo por isso inadequado estabelecer definições precisas. Na perspetiva de Dahlberg, 

Moss e Pence (2007:126) “o discurso da qualidade dá-nos tranquilidade e confiança, o 

simples uso da palavra qualidade significa que algo merece confiança, que é realmente 

bom”.  

Pence e Moss (1994) consideram que são vários os critérios para a qualidade que estão 

relacionados com crenças de perspetivas sobre a infância: 
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“A qualidade dos serviços prestados na primeira infância é um conceito subjetivo… 

baseado em valores, crenças e interesses… o cuidado infantil de qualidade está, em 

grande parte, no olhar do observador. “ (p. 172) 

Por sua vez, Dahlberg, Moss e Pence (2003) referem que grande parte do trabalho sobre 

qualidade em instituições dedicadas à primeira infância tem demonstrado preocupação 

em explorar o relacionamento entre as várias características dessas instituições: 

relativamente aos recursos e organização, ao tamanho do grupo, às atividades das 

crianças; às interações entre as crianças e os adultos. 

 Os mesmos autores dão grande importância ao conhecimento de cada criança, à forma 

de planear, proporcionar e avaliar experiências significativas, onde esta deve ser sempre 

encarada como “participante ativa e co construtora” do seu processo de 

desenvolvimento. A creche deve dar à criança oportunidades de desenvolvimento 

efetivo e não se deve limitar a assegurar as necessidades básicas das crianças. 

Para a promoção de contextos de qualidade e um desenvolvimento harmonioso na 

primeira infância é indispensável e urgente colocar educadoras, desde o berçário, pois 

os bebés necessitam de profissionais formados e atentos, que saibam como se processa e 

estimula o desenvolvimento infantil. É importante dar formação adequada aos 

educadores de infância, incluindo a temática das creches nos currículos de formação de 

base e na sua formação contínua.  

A importância atribuída à Creche surgiu da consciencialização de que o seu impacto no 

desenvolvimento da criança dependeria, em larga escala, da sua qualidade. A qualidade 

tornou-se um tema extremamente pertinente, pois estudos e a própria prática têm 

demonstrado uma grande relação entre os níveis de qualidade dos serviços (Creche e 

Ensino Pré-Escolar) e os níveis de desenvolvimento e bem-estar emocional da criança. 

As crianças que estão em contextos educativos de boa qualidade desenvolvem 

sentimentos mais elevados de autoestima, segurança, aspirações mais elevadas, 

reunindo assim, um conjunto de competências indispensáveis ao desenvolvimento da 

vontade de aprender (Portugal, 2000c).   

A investigação veio demonstrar que contextos de qualidade têm efeitos significativos 

nas aprendizagens da criança ao longo de toda a sua vida, essencialmente ao nível do 

desenvolvimento afetivo e social. É a natureza e qualidade das interações que distingue 

os programas de elevada qualidade. Significa isto que os efeitos de um contexto 
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dependem, essencialmente, da forma como é vivido pelas crianças que nele participam, 

desta forma o grau de envolvimento e os sentimentos de bem-estar apresentam-se como 

os indicadores mais significativos da qualidade do contexto (Portugal, 2000c, 2001). 

A qualidade é abordada por diferentes autores e em diferentes perspetivas. Apresentam-

se aqui algumas dessas abordagens: 

A palavra “qualidade”, para Farquhar (1999), tem diferentes dimensões, as quais devem 

sempre ser tidas em conta, pois por vezes esta é utilizada sem a consciencialização da 

sua natureza multifacetada. Este autor considera que, além de questões estruturais, para 

a qualidade prevalecer é fundamental a criança se relacionar com a equipa de 

atendimento de uma forma saudável, as relações com os pares deve ser positivas, não 

devem existir preocupações dos pais relativamente ao desempenho das crianças em 

relação ao programa adotado pelo educador, a criança deve demonstrar motivação e 

deve existir uma harmonia permanente entre os pais e a equipa de atendimento. 

Nesta procura de qualidade, para Hohmann & Weikart, (2004), é determinante o papel 

da educadora, a sua ação e reflexão, enquanto agente ativo, a criança deve sempre 

constituir um ponto de referência obrigatório, participando no seu processo de educação 

e de construção de significado da própria qualidade. A qualidade é um processo em 

evolução, que depende diretamente dos seus agentes: educadores, crianças e pais. 

Também Laevers (2005b), na sua proposta de conceptualização de qualidade, no âmbito 

da Educação Experiencial, com a equipa do Center for Early Childhood and Primary 

Education – K.U de Leuven, considera que a qualidade é visível principalmente através 

da forma como a criança se sente e a forma como se encontra envolvida. Segundo este 

autor, o que demonstra o bem-estar é o prazer e a possibilidade de ter satisfação na 

relação com os outros e na concretização das atividades. A forma de estar das crianças 

fornece-nos muita informação, pois uma criança que explora livremente o espaço, que 

demonstra uma atitude aberta em relação ao mundo, indica que esta se encontra bem 

emocionalmente. O envolvimento da criança depende da qualidade do contexto, da 

formação dos educadores, da pedagogia adotada, logo pode encarar-se como algo que é 

possível de se alterar pela própria qualidade do contexto em questão. Se o ambiente for 

positivo irão ocorrer interações positivas. 
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Para Dweck,1986, cit. em Walsh & Gardner (2005) 

“O bem-estar promove energia, que faz com que a criança ganhe força interior. Crianças 

com estas capacidades transformam-se em “mastery learners”, alunos que procuram 

desafios e insistem mesmo quando confrontados com contrariedades Uma criança 

envolvida na atividade encontra-se disponível para novas experiências, ou seja crianças 

muito implicadas exploram todas as suas capacidades…dando o melhor de si.” (p.122) 

Um estudo de Bairrão (1998) sobre a qualidade das creches situou os contextos 

observados no nível mediano e indicadores revelaram que os fatores que promovem a 

mediania e impedem a qualidade, estão relacionados com o seguinte: políticas 

educativas, processos de formação, a cultura organizacional e as práticas profissionais. 

Segundo Oliveira-Formosinho (2001), a lógica burocrática a nível organizacional e 

profissional, é um fator determinante para a promoção dessa mediania. Pois existe uma 

pedagogia burocrática que paralisa processos ativos de construção participada, 

promovendo um currículo uniforme. 

Para Garbarino e Ganzel (2000), o processo de desenvolvimento da qualidade, é 

realizado em colaboração com as crianças, os profissionais e os pais. Este paradigma 

aponta para uma conceção ecológica da qualidade. Esta conceção ecológica refere-se ao 

contexto, aos papéis dos atores nos contextos e às suas interações. É ainda ecológica 

porque se refere às relações entre contextos (as salas entre si; a sala e a escola) 

concebidos num contexto social e cultural vasto.  

Segundo Bertram e Pascal (2004) é uma conceção sócio- construtivista porque a 

qualidade é construída, nas interações educacionais e nas relações interpessoais que se 

estabelecem entre os atores e o seu significado é progressivamente clarificado. Na 

necessidade de identificar quais os fatores que conseguem transformar os processos de 

ensino-aprendizagem, conduzindo assim a aprendizagens significativas, Oliveira-

Formosinho (2001), propôs dois paradigmas para a análise da qualidade na educação de 

infância: um paradigma tradicional e um paradigma contextual. 

No paradigma tradicional, o processo de desenvolvimento da qualidade é feita por 

agentes externos, conduzindo assim a comparações com padrões já existentes e 

orientando-se para generalizações. No paradigma contextual este processo envolve 

todos os agentes interessados e tem a sua participação. 
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A investigação relativa ao paradigma contextual, tem fornecido para a construção de 

uma pedagogia participativa que nos permite encontrar fatores de promoção de 

aprendizagens significativas, tais como (adaptado do manual DGIDC “Desenvolvendo a 

Qualidade em Parcerias, 2009): 

 Uma comunidade profissional que encare a criança como um ser competente, 
cooperante e com direito à participação (imagem da criança); 

 Uma comunidade profissional que encare o professor como um ser com que 
procura, no quotidiano das práticas e na colaboração, o desenvolvimento pessoal 
e profissional de forma a melhorar a sua prática (imagem do professor); 

 Um processo de ensino-aprendizagem onde se efetua a partilha de poder entre as 
educadoras e as professoras (vivência democrática no interior da pedagogia); 

 Interações adulto-criança estimulantes que conduzam ao encontro das 
identidades e das culturas das crianças com saberes culturais (qualidade das 
relações como fundamentais para uma pedagogia de participação); 

 Um contexto educativo organizado como um espaço que conduz a múltiplas 
aprendizagens (ambiente como determinante para as aprendizagens); 

 Uma educação de qualidade torna necessário a existência de processos de 
formação com pedagogias explícitas (incluindo os próprios formatos de 
avaliação) e o desenvolvimento partilhado e apoiado; 

 Uma documentação pedagógica que permita evidenciar os processos educativos 
e as suas realizações, promovendo uma cultura de avaliação interna baseada 
numa reflexão sobre o quotidiano (promoção de uma cultura de prestação 
democrática de contas); 

 Colaboração com as famílias e as comunidades (envolvimento parental e 
comunitário); 

 Instituições de formação que estejam empenhadas na construção de 
conhecimento profissional prático (criação de parcerias entre o ensino superior e 
os centros educativos, desenvolvendo projetos de qualidade); 

 Politicas públicas que apoiem os processos locais de construção de qualidade. 
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CAPÍTULO 3 - A ação do educador de infância na creche 
 

O contexto educativo para a primeira infância, na opinião de Marchão (1997), requer 

um educador de infância com uma intervenção distinta, planeada e acima de tudo 

reflexiva, que entende a sua intervenção como algo que converge e interfere no 

desenvolvimento da criança, numa relação constante e triádica entre si, o próprio 

contexto e as famílias. Temos aqui uma perspetiva construtivista, ecológica, que 

permite ao educador de infância ser sujeito ativo, construir os seus saberes e as suas 

teorias. A mesma autora considera que a formação inicial desempenha um papel muito 

importante e, numa perspetiva construtivista e reflexiva, deve colocar o futuro educador 

de infância em contacto com o mundo real e profissional, adotando sempre uma postura 

de questionamento, reflexão e descoberta de uma verdadeira identidade profissional, 

que possibilita a construção de um conjunto de competências profissionais e permite a 

emergência das competências necessárias ao desenvolvimento de práticas educativas 

inovadoras e contextualizadas. 

Para isso é fundamental “que os sistemas e programas de formação de professores se 

concedam e organizem no sentido de contribuir significativamente para a melhoria da 

qualidade profissional dos docentes” (Ribeiro, 1993:3). 

São necessários educadores na creche, os melhores educadores devem estar na creche, 

pelo tipo de atitudes e pela qualidade do apoio que é fornecido às crianças. Melhores 

educadores, significa os que têm uma maior capacidade de compreensão, que têm uma 

serie de competências sociais… pois trabalhar com bebés é um desafio e apenas deveria 

trabalhar com bebés quem tivesse formação específica. (Portugal, G. 2000a) 

O conhecimento teórico, científico interage em esquemas de pensamento mais gerais, 

que permitem ao professor interpretar a realidade concreta em que se situa, concebendo 

ele próprio teoria sobre a sua prática. 

Segundo Marcelo (1989:46) o paradigma investigativo – criativo, constitui uma das 

alternativas que mais eco tem na formação de professores. Neste os princípios da 

racionalidade crítica e da visão problemática sobre o ensino e os seus contextos são uma 

prioridade, em que o professor é entendido como capaz de problematizar as situações 

mais complexas… é “interventor”, “crítico”, “investigador” e “independente”, 
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formando-se numa perspetiva científica-pedagógica, mas desenvolvendo competências 

de observação e reflexão. 

 De acordo com Zeichner (1993), na psicologia behaviorista a principal ênfase de 

formação é o saber-fazer numa perspetiva técnica, adquirido através do treino de 

capacidades específicas previamente definidas. Segundo esta perspetiva o professor é 

entendido com “produtor”, “executor”, “técnico”. Com o autor também o conceito de 

ensino reflexivo está presente, considera necessárias para uma ação reflexiva três 

atitudes: abertura de espírito para ouvir opiniões diversas, responsabilidade pelas 

consequências de uma dada ação, centrando-se a reflexão nas consequências pessoais, 

sociais e políticas dos efeitos da sua intervenção, colocando sempre a questão “gosto 

dos resultados?” e nunca só “atingi os meus objetivos?”, empenhamento para lutar 

contra a rotina, mostrando-se sempre curioso e cheio de energia. 

O educador de infância da creche de acordo com uma postura reflexiva deve ter sempre 

presente o princípio da diversidade e da diferenciação. A sua intervenção deverá ser 

baseada na ideia de que existem diversas formas de tratar e responder às situações 

quotidianas, não esquecendo os objetivos fundamentais do seu trabalho: o bem-estar, a 

segurança e o desenvolvimento global das crianças que tem a seu cargo. 

Propõe-se que os educadores critiquem e desenvolvam as suas próprias teorias acerca da 

sua intervenção pedagógica a partir da reflexão que vão fazendo sobre a sua ação. 

Segundo o estudo de Marchão (1997), das competências profissionais entendidas como 

fundamentais para a intervenção em creche, destacam-se a necessidade de observar, 

analisar, refletir e avaliar o percurso que a criança vai fazendo, numa perspetiva de que 

só assim é possível conhecer, diagnosticar e avaliar a própria ação do educador de 

infância em função de uma resposta sistematicamente adequada e facilitadora de bem-

estar e de desenvolvimento da criança. A presença de um projeto educativo em creche é 

indiscutível, pois a ideia que lhe está subjacente aponta para a necessidade de construir 

um ambiente facilitador de bem-estar e de aprendizagem, numa perspetiva de relação da 

creche e do educador de infância com os pais, equipas pedagógicas e a comunidade. 

Desta forma é importante refletir sobre qual deverá ser o perfil de um educador de 

infância, que promove os cuidados necessários ao desenvolvimento das crianças, numa 

boa creche. 
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Para ser educadora em creche é preciso entender, respeitar os gostos, sentir. Conhecer e 

conhecer-se, ser sereno, alegre, organizado e criativo, ser perspicaz, afetuoso, 

inteligente, curioso, expectante e ativo, ser confiante, encantar-se, gostar de aprender. É 

o saber que torna a educadora mais equilibrada e humana, dificultando a emergência de 

emoções descontroladas que conduzem á submissão, dependência ou rejeição da 

criança. É o entender e o entender-se que promovem o equilíbrio afetivo e alimentam a 

motivação para o educador de infância de creche crescer. (Portugal, G. 2000a) 

O facto de ser considerada um contexto que tem como objetivo dar as respostas 

adequadas às necessidades básicas das crianças dos 0-3 anos, é por si só justificativo da 

presença indiscutível de educadores de infância capazes de darem respostas integradoras 

às crianças e às suas famílias. 

O trabalho dos educadores em creche é bastante desafiante, estes sentem-se 

confrontados com o sentimento por vezes “incómodo” e ambíguo de estar apenas a 

cuidar ou de acentuar demasiado as atividades dirigidas que podem conduzir a uma 

hiperestimulação precoce. É necessário descobrir uma terceira via/ um equilíbrio que 

englobe o conjunto das situações vividas, dando prioridade à livre expressão, 

estimulando, ao mesmo tempo a comunicação entre pares, onde a relação construtiva 

que a criança estabelece com objetos, acontecimentos e pessoas possa constituir a base 

do seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. 

É importante transformar a relação criança-adulto com um equilíbrio da comunicação 

interpessoal, fazendo das creches espaços vivos e adequados ao desenvolvimento das 

crianças. 

Assim é importante referir as características muito específicas que estão presentes no 

trabalho do educador de infância em creche. A especificidade desta faixa etária acentua 

alguns aspetos da ação do profissional, dando-lhe uma ênfase particular. 

 É extremamente necessário criar laços com cada criança. Trabalhar com bebés, torna 

necessário o desenvolvimento de competências não-verbais, pelas quais se aprende a 

compreender e a descodificar os sentimentos que não se exprimem verbalmente. 

Para Erickson (1963) a organização do trabalho curricular na creche inclui componentes 

diferenciadores: o grande objetivo é o de desenvolver na criança a confiança em si 

própria e nos adultos que a rodeiam. Por isso as rotinas têm que ser flexíveis e 
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individualizadas, baseadas nas necessidades das crianças e a importância das atividades 

deve ser valorizada. As rotinas relacionadas com os cuidados (alimentação, higiene) 

devem ser encaradas como momentos privilegiados de relação e de afeto, momentos de 

trocas intensas e de aprendizagem, em que a independência e a autonomia se podem 

exercer. Os bebés necessitam de tempo para explorar livremente, tempo suficiente, sem 

horários rígidos, que permitam um intercâmbio de relações positivas para ambas as 

partes (adulto e criança). O dia-a-dia deve decorrer normalmente sem stress, de forma 

que as experiências de aprendizagem estejam integradas em acontecimentos 

espontâneos de um quotidiano feliz e sem pressas. O adulto deve ter uma presença 

calorosa e afetuosa, mas discreta, conseguindo assegurar uma atitude comunicante e 

participante, mas sem intervir mais do que o necessário. O educador de infância deve 

estar fisicamente acessível/ atento em sintonia com os bebés, articulando as suas 

respostas às solicitações e atitudes das crianças. O reforço da autoimagem do educador 

de infância que trabalha com este grupo etário é bastante importante, pois é através do 

educador, que a criança irá ver refletida a sua imagem, este funciona como um espelho. 

Uma imagem de afeto, doçura, segurança, servirá de alicerce ao respeito por si própria e 

ao sentimento de confiança nesta relação única que se estabelece entre o educador de 

infância e as suas crianças. 

A presença do adulto deve sempre promover a constituição do grupo e da sua dinâmica, 

isto é, facilitar as interações entre as crianças. É da observação que o adulto se apercebe 

do sentido das ações desenvolvidas entre todos dentro da sala. 

O trabalho com as famílias é outro dos aspetos fundamentais e prioritários em creche. 

Katz (1998) refere que quanto mais pequena é a criança, maior é a necessidade de 

estabelecer relações de parceria com as famílias, evitando os problemas que resultam 

das grandes áreas de sobreposição de funções. Os pais necessitam de confiar nas 

pessoas/instituições a quem entregam os seus filhos numa idade tão vulnerável, muitas 

vezes as mães são confrontadas com um misto de culpabilização e ciúme ao confiar os 

seus filhos a outras mulheres que vão estar com eles durante a sua ausência. Só uma 

atenção enorme aos sentimentos das famílias e uma atitude de aceitação e de partilha 

por parte dos educadores da creche podem de alguma forma minimizar este tipo de 

sentimentos. O pessoal da creche tem que funcionar em equipa, que trabalha e procura 

em conjunto criar condições ideais no atendimento às crianças. 
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Até agora o papel do educador de infância em creche, não tem sido muito valorizado, ao 

ponto de ser dispensada a sua presença na grande maioria das creches no nosso país. O 

próprio sistema educativo do Ministério da Educação, não o reconhece, excluindo-o da 

sua tutela. Face à importância que tem, para o desenvolvimento equilibrado da criança 

nesta fase as inter-relações pessoais positivas, e perante esta nova realidade, há que 

rever o papel do educador de infância no desempenho das suas funções na Primeira 

Infância. 

O educador de infância em creche deve assegurar a articulação entre o estabelecimento 

educativo e as famílias através da criação de programas de envolvimento familiar, 

procurando sempre dar as respostas mais adequadas a todos os implicados do processo 

educativo. Deve ter a capacidade de adequar, refletir e respeitar o espaço, o ritmo e a 

individualidade de todas as crianças do grupo, proporcionando um ambiente da sala 

agradável, tranquilizante, comunicativo, em que todos os intervenientes têm uma 

participação ativa. 

Para Alves e Verissimo (2007), o bom desenvolvimento físico psíquico e social do ser 

humano, depende em grande parte dos cuidados referentes à atenção, nutrição, 

estimulação, acolhimento, compreensão e carinho oferecidos, especialmente nos três 

primeiros anos de vida. Quando estes cuidados faltam, são inadequados ou 

insuficientes, as consequências podem ser decisivas e de longa duração, determinando a 

capacidade de aprender, de se relacionar e de regular emoções”. 

 Temos então que, sendo o “cuidar inevitável pela dependência das crianças” (Alves e 

Verissimo, 2007:124), compete ao educador de infância em creche “proporcionar o 

bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças num clima de segurança afetiva e 

física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar”, como primeiro objetivo, em 

segundo lugar, “colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e de 

responsabilidades em todo o processo evolutivo das crianças” e, por último “colaborar 

de modo eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência, 

assegurando o seu encaminhamento adequado” (Ministério da Educação 1997:15). Para 

que tal aconteça e para que se efetive a sua imprescindível função de “educar”, urge 

que o educador, quer através da formação contínua, quer na formação inicial, adquira a 

adequada formação em saúde e cuidados na primeira infância, de forma a desempenhar 

de forma eficaz e eficiente o seu papel de educador. 
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O educador de infância em creche deve ter, entre outras, as seguintes características: 

“Conhecer, conhecer-se, ser sereno, alegre, organizado e criativo, ser perspicaz, 

afetuoso, inteligente, curioso, expectante e ativo…ser confiante, encantar-se, gostar de 

aprender”. (Silva, 1998: p 23). 

A identidade profissional do educador de infância está associada à sua identidade 

pessoal, neste sentido as suas crenças, conceções, valores refletem-se na atuação 

profissional, influenciando a qualidade do seu trabalho. Desta forma, surge a hipótese 

das expectativas serem a causa e o efeito do comportamento das crianças, pois estas não 

só influenciam como são influenciadas. 

Laevers (2008), ao referir-se ao desempenho do educador de infância define-o como o 

modo através do qual o adulto lida com os conflitos, as regras e os problemas de 

comportamento. 

A existência de uma mediação adequada entre o educador de infância e a criança pode 

favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem da criança e favorecer a implementação 

de estratégias que conduzam a um ambiente de qualidade. 

O trabalho do educador de infância em creche exige uma maior intimidade/proximidade 

e contacto físico do que com as crianças mais velhas. Este aspeto exige um 

envolvimento individual, mas também um acompanhamento coletivo. Os educadores 

têm, por isso, a consciência de que, quer seja intencional ou não, a sua ação a forma 

como interagem com as crianças, influencia o seu desenvolvimento. 

O educador de infância exemplar será o que enfrenta as situações, procurando resolver 

os problemas com uma reflexão consciente sobre a sua prática. O “bom” educador de 

infância será o que “aprende a ensinar” como processo sempre contínuo, que mantém 

uma atitude e revela competências adequadas para a realização das suas funções de 

docente na instituição onde trabalha. 

Chaves (2001) considera que as dinâmicas para que aponta o atendimento à infância 

exigem uma nova forma de olhar para o bebé/criança, um fazer mais próximo e 

espontâneo e o permitir que o outro seja o que realmente é e pode ser. Complementa 

esta afirmação enumerando algumas qualidades que o educador de infância em creche 

deve ter, baseando-as em três relações fundamentais: 
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 “a) relações dos bebés/ crianças entre si; 

  b) as relações de todos os adultos que trabalham na instituição; 

  c) as relações desses adultos que se relacionam de forma direta ou indireta com os 

bebés/crianças.” (p141-142). 

É bastante importante que os adultos responsáveis pelas crianças em contexto de creche 

sejam afetivos e compreensivos e que desenvolvam uma ação consistente de forma a 

despertar nas crianças o desejo natural de aprender e comunicar, com base numa 

abordagem sensorial e corporal. Assim o ambiente de aprendizagem deve ter em conta 

as necessidades naturais de desenvolvimento da criança, bem como os seus desejos de 

aprendizagem, essencialmente no que diz respeito a aspetos sociais, emocionais, de 

segurança, comunicação e interação. 

Na elaboração de um programa em creche devem estar envolvidos não só os 

profissionais que trabalham com as crianças, mas também as famílias. A elaboração 

deste deve constituir um processo coletivo de discussões, aproximações progressivas e 

avaliações constantes, onde se procure dar às crianças condições para crescerem, 

aprenderem e se desenvolverem (Mamede, 2001). 

A conceção de Educação de Infância como uma ação complementar à ação da família 

exige uma articulação entre a família, escola e a própria comunidade na construção do 

projeto pedagógico da creche, ficando claro, no entanto, que cabe à educação (de 

infância) ir “além” da educação recebida na família e na comunidade, tanto no que diz 

respeito à profundidade de conteúdos, quanto à sua abrangência (Oliveira, 2001:90). 

A qualidade do contexto é determinada, segundo Bertram e Pascal (2009) pela forma de 

estar do educador, uma vez que a atitude deste vai servir de exemplo, não só para outros 

adultos, mas também para as próprias crianças. Quer isto dizer, que a atitude do 

educador de infância influencia tudo o que ocorre dentro deste contexto. Desta forma é 

importante que exista um clima de partilha, de apoio em que as estratégias de 

intervenção tenham um sentido de responsabilidade e de apoio para a resolução de 

problemas. 

Além das diferentes necessidades, das capacidades e dos recursos existentes nas 

Instituições, é fundamental que os adultos que trabalham com as crianças, sobretudo os 

educadores, adotem comportamentos e atitudes que permitam às crianças envolver-se. 
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Na perspetiva de Bolsoni-Silva & Marturano (2002), Herbert (1996), Post & Holmann 

(2004), os educadores que integram a equipa, devem ser capazes de: 

 Manter com cada criança uma interação positiva, procurando satisfazer as suas 
necessidades e interesses; 

 Estar sensíveis para as características de cada família; 

 Apresentar qualidades pessoais e competências culturais e linguísticas; 

 Dotar o pessoal, as crianças e as famílias de confiança e autonomia; 

 Desenvolver um currículo que privilegie as necessidades, as aquisições, 
progressos, dificuldades e interesses das crianças; 

 Promover situações de interação com outras crianças e com outros adultos; 

 Valorizar o esforço da criança; 

 Valorizar o diálogo (colaboradores e crianças) como forma de promover o 
desenvolvimento das capacidades de comunicação e de enriquecer o 
vocabulário. 

Gabriela Portugal, nos seus diversos estudos sobre a primeira infância 

(1992,1998,2000,2001) considera a organização dos espaços, dos materiais e de tempo 

primordial para dar a possibilidade de escolha diversificada, cabendo ao educador de 

infância a capacidade de agir em cada momento como organizador da situação 

educacional, fazendo uma atualização permanente e mantendo um intercâmbio com o 

exterior. 

Na organização do ambiente da creche cabe ao educador de infância planear, arranjar, 

avaliar e rearranjar é um processo contínuo na busca da qualidade. A segurança, a 

saúde, o desenvolvimento e a aprendizagem, integram a organização. 

No sentido da melhoria da qualidade do serviço é importante a função educacional 

através do pesquisar, documentar e refletir sobre os assuntos educacionais. 

A mesma autora considera que são condições fundamentais de atualização: a 

programação, a continuidade, o trabalho de grupo e a definição de espaço. 

A programação prende-se com a elaboração de um projeto. Este deve ser elaborado com 

base no conhecimento da realidade, devendo conter objetivos e estratégias; 
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A continuidade está relacionada com “tempos de atualização” em relação a objetivos 

evitando problemas de descontinuidade. Deve existir uma atualização contínua, onde o 

coletivo se encontra para refletir sobre o trabalho realizado. 

No trabalho de grupo é onde se cruzam diferentes pontos de vista em que existe um 

fazer partilhado. É uma sede técnica de trabalho com adultos em formação. 

O espaço está relacionado com a realidade de cada creche, na medida em que esta é um 

lugar de trabalho cooperativo entre os adultos, com diferentes estilos de educação, onde 

se valoriza o fazer de cada um. 

Ainda com base nos estudos de Bolsoni-Silva & Marturano (2002), Herbert (1996), Post 

& Holmann (2004), podemos dizer que quanto mais o grupo de educadores desenvolve 

o trabalho de projeto e de pesquisa, mais surgem as necessidades formativas. A 

capacidade de propor a necessidade formativa é um objetivo ao qual a atualização deve 

conduzir. 

Alguns dos temas importantes para uma primeira fase de atualização é a relação entre 

creche e pais (características sociais das famílias, as suas expectativas e formas de 

comunicação entre a creche e a família) e as relações entre as crianças.  

Pela complexidade da formação em serviço e pela sua ligação à prática são necessários 

métodos de atualização para um bom relacionamento entre a teoria e a prática. 

Outro aspeto importante é o observar constantemente as crianças e a elaboração de 

registos. Estes registos são realizados com as crianças no decurso do desenvolvimento 

dos projetos pedagógicos, o que permite aprofundar as experiências e reformulá-las.  

A observação constitui-se como o método mais utilizado, pois permite ao observador 

testar a sua bagagem de juízos e sentimentos da realidade, confrontando as perceções do 

estar ao mesmo tempo dentro e fora da situação. Este confronto possibilita a criação de 

outros pontos de vista e a aquisição de uma visão mais global da situação observada, 

onde o educador de infância aprende a “olhar” através da observação. 

A análise das necessidades formativas, os resultados da atualização e os métodos de 

pesquisa – formação devem ser pensadas dentro de uma perspetiva de “grupos de 

aprendizagem” e desenvolvidas dentro do próprio contexto profissional dos educadores. 

Todas as pesquisas realizadas em creches acerca das possibilidades interativas do bebé 

ajudam e reforçam o papel do adulto enquanto mediador entre a criança e o meio que o 
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rodeia. Interagindo com a criança o adulto facilita o relacionamento social e o 

desenvolvimento da linguagem nas relações. 

Este aspeto vem alertar os educadores para a importância da criação de um vínculo 

positivo das crianças na exploração do meio que os rodeia.  

A organização das áreas e as cores também influenciam comportamentos e relações 

(Laevers, 2005). É importante a existência de um espaço em que as crianças possam 

tomar iniciativa e que responda aos seus impulsos. A criança deve ter a oportunidade de 

escolher o que mais gosta, é contudo importante a aplicação, por parte do educador de 

infância de limites. As regras e limites devem ser desde o início bem definidos. Só desta 

forma se desenvolve a autoiniciativa, a capacidade de gestão, mas com o sentido de 

responsabilidade e respeito pelo outro. 

Num contexto de qualidade é importante o educador de infância ter em conta, não só a 

idade da criança, como as suas necessidades individuais. O educador de infância deve 

estabelecer objetivos, determinar “work points”, planear a sua ação e, finalmente avaliá-

la. Este deve ser capaz de colocar-se na perspetiva da criança, questionando hábitos e 

experimentando diferentes abordagens, com o objetivo de desempenhar a sua função 

com sucesso, alcançando níveis cada vez mais elevados de qualidade (relativamente às 

crianças e ao próprio contexto). 

Para Santos & Portugal (2002), o modelo proposto por Laevers, destaca o bem-estar 

emocional e a implicação deste, como sendo indicadores conclusivos da qualidade da 

ação educativa. Segundo Laevers (2008) é o ambiente positivo, que promove as 

interações positivas. A qualidade do contexto e das relações que se estabelecem com as 

crianças, constituem a base de toda a filosofia que deve estar inerente a um programa 

educativo de creche. 

Portugal (2000a), faz a proposta de dez princípios educativos que devem encontrar-se 

na filosofia desenvolvida em creche: 

“- Envolver as crianças nas coisas que lhes dizem respeito; 

- Investir em tempos de qualidade, procurando estar-se completamente disponível para 

as crianças; 

- Aprender a não subestimar as formas de comunicação únicas de cada criança e 

ensinar-lhes as suas; 

- Investir em tempo e energia para construir uma pessoa “total”; 
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- Respeitar as crianças enquanto pessoas de valor e ajudá-las a reconhecer e a lidar 

com os seus sentimentos; 

- Ser verdadeiros nos nossos sentimentos relativamente às crianças 

- Modelar os comportamentos que se pretendem ensinar; 

- Reconhecer os problemas como oportunidades de aprendizagem e deixar as crianças 

tentarem resolver as suas próprias dificuldades; 

- Construir segurança ensinando confiança; 

- Procurar promover a qualidade do desenvolvimento em cada fase etária, mas não 

apressar a criança para atingir determinados níveis de desenvolvimento. (p. 93) 

 

Para a aplicação efetiva destes princípios, é importante que o educador de infância tenha 

conhecimentos e formação adequados para a promoção de experiências de 

aprendizagem e desenvolvimento. As interações recíprocas e um desenvolvimento socio 

emocional saudável no grupo de crianças constituem aspetos relacionados com o nível 

de qualidade existente nos contextos de Creche. 

Aquilo que constitui a experiência da criança nos primeiros anos de vida influencia, 

além do seu desenvolvimento cerebral, o modo como irá interagir com os outros ao 

longo da sua vida. As crianças desta faixa etária não se desenvolvem adequadamente 

em ambientes escolarizados, onde as suas atividades são essencialmente dirigidas por 

um adulto. Este desenvolvimento é “adequado em contextos que sejam calorosos e que 

estejam atentos às suas necessidades individuais” (Portugal, 2000a:88).  

Para serem dadas as respostas adequadas é fundamental, segundo Coelho (2004), que 

em cada instituição de Primeira Infância, como espaço e tempo únicos, sejam 

interpretados e aprofundados os significados que as crianças, as suas famílias e os 

diversos agentes educativos envolvidos atribuem à ação educativa. A qualidade 

constitui um grande desafio à educação. Para Formosinho e Araújo (2004) o usufruir de 

um ambiente adequado ao seu desenvolvimento e aprendizagem, deverá ser encarado 

como um direito básico que assiste a todas as crianças. 

A qualidade do contexto de acolhimento tem efeitos significativos nas crianças, ao nível 

do desenvolvimento afetivo e social. A qualidade pressupõe uma prática esclarecida e 

capaz de dar resposta aos comportamentos mais problemáticos manifestados pelas 

crianças durante os primeiros anos de vida. 



 Os contributos da ação do Educador de Infância na sala de creche 
 

28 
 

A qualidade dos contextos de acolhimento relaciona-se estreitamente com o que os 

educadores constroem, no sentido de responder às características e necessidades das 

crianças, sendo que para Portugal (2000a) o bem-estar alcançado é verificável no 

comportamento e desenvolvimento das crianças. Neste processo são fundamentais 

profissionais capazes de compreender e reconhecer as suas necessidades e promover a 

exploração, respeitando a sua curiosidade natural. 

Portugal (1998) refere que várias são as investigações que indicam que a relação entre 

os aspetos físicos ambientais tem influência nos comportamentos dos sujeitos que os 

experienciam. Ambientes bem estruturados conduzem a comportamentos exploratórios, 

cooperação e interações sociais.  

Portugal (1998) cit. Geismar-Ryan (1986) acrescenta que o comportamento da criança 

se relaciona com o design arquitetónico do espaço, que espaços abertos em geral 

conduzem, em geral a sentimentos mais positivos, que o tipo de brinquedos e materiais 

que o bebé explora influência o modo como ele interage com as outras crianças  

Segundo Taylor e Gousie, 1988, cit por Portugal, 1998, a ideia de um lugar agradável, 

pode estruturar-se de acordo com três níveis: 

 Segurança e Saúde, destacando-se aqui a importância da satisfação de 
necessidades físicas e a prevenção de doença; 

 Funcionalidade, ou seja adequabilidade do espaço a diferentes objetivos 
funcionais; 

 Conforto psicológico e satisfação estética, ou seja, um ambiente que tenha em 
conta a satisfação de necessidades como privacidade, estimulação sensorial, 
sentido de pertença e envolvimento e apelos estéticos. (p.156) 

É fundamental que o ambiente seja seguro e saudável, deve haver um controlo 

cuidadoso das temperaturas e ventilação, precauções higiénicas e que os equipamentos 

não representem perigos para as crianças. No entanto, o ambiente também não deve ser 

demasiado super-protetor, inibindo o movimento e a exploração, afetando a capacidade 

da criança de confiar nela própria e no espaço físico que a rodeia. Um número excessivo 

de crianças representa já um problema de segurança. 

Além da temperatura e textura das superfícies, a criança muito pequena percebe a 

organização e aparência do seu ambiente. É ao nível funcional, de conforto e satisfação 
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não só estética, mas também psicológica que a conceção dos ambientes de 

desenvolvimento e aprendizagem se deve focalizar. 

É importante as novas conceções ambientais se basearem na observação dos bebés e 

Wortham & Wortham (1989) cit por Portugal (1998) evidenciam alguns dos aspetos a 

observar: como se movimentam através do espaço, como exploram os objetos e as 

superfícies, o que lhes desperta a atenção, o nível do seu olhar e do seu alcance manual, 

o que os perturba ou provoca frustração no decurso das suas atividades.  

A organização dos espaços torna-se muito importante, se os espaços forem 

individualizados e de tamanho adequado, os bebés irão movimentar-se naturalmente. 

Este tipo de espaços, permite às crianças movimentarem-se ao seu próprio ritmo e os 

seus períodos de atividade, calma e sono tornam-se individualizados. 

 Os espaços devem refletir os diferentes ritmos de desenvolvimento individual e todas 

as possibilidades de interesses e capacidades que provavelmente poderão surgir em 

qualquer grupo de crianças. A diversidade é bastante importante, pois na mesma sala 

podem estar bebés capazes de se sentar, bebés que já andam, bebés que gostam de livros 

e bebés que preferem subir e descer estruturas. A sala deve representar para a criança 

um sítio simpático, onde este se sinta bem, onde possa gatinhar ou andar pequenas 

distâncias sobre almofadas ou colchões, aqui torna-se importante as alterações na 

textura das superfícies. 

Os materiais numa sala de bebés devem reagir a pequenos toques e movimentos, são 

importantes os espelhos, as bolas macias, os blocos de esponja, livros de cartão grosso. 

É fundamental ter em atenção a perspetiva da criança, pois o que pode parecer uma 

pequena distância para um adulto, pode para um bebé representar um espaço muito 

grande. 

Os espaços devem preservar as relações de privacidade que devem surgir entre o adulto 

– criança. As luzes suaves, as almofadas, etc., são alguns dos aspetos que podem 

facilitar este ambiente. 

Para crianças mais crescidas, que já andam, é fundamental que estas possam interagir 

com o material. Todo o material deve ser desafiador, como por exemplo escorregas, 

cubos grandes, leves que lhes deem a possibilidade de criar o seu próprio espaço. 
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O ambiente de creche não é definitivo. Ao longo do ano letivo torna-se sempre 

necessário fazer alterações, pois nesta faixa etária o desenvolvimento das crianças 

evolui rapidamente e os interesses das crianças também. 

O planear, avaliar e modificar é um processo contínuo na busca de qualidade e daquilo 

que melhor se adequa às crianças. O ambiente físico é apenas um elemento de tudo 

aquilo que em conjunto proporciona a qualidade de um contexto. Se a organização 

estrutural do ambiente de creche é importante, o educador de infância tem um papel 

fundamental para a concretização do objetivo “Qualidade”, através das relações que 

estabelece e da criação de um determinado programa adequado ao desenvolvimento e 

interesses do seu grupo de crianças. 

Ainda na perspetiva de Portugal (2001): 

Existe uma grande ligação entre os níveis de qualidade dos serviços de acolhimento 

precoce e os níveis de desenvolvimento e bem-estar emocional da criança. Logo se as 

crianças estão inseridas em contextos de elevada qualidade desenvolvem sentimentos 

mais elevados de autoestima, segurança, autoeficácia, aspirações mais elevadas, 

reunindo, assim, um conjunto de competências indispensáveis ao desenvolvimento da 

vontade de aprender. (p. 6) 

Os contextos de acolhimento assumem um papel importante enquanto contextos que 

complementam a família. Todos os contextos deveriam procurar desenvolver interações 

significativas com atividades adequadas com o objetivo de proporcionar o bem-estar e 

logo o desenvolvimento adequado a cada criança. Estes contextos devem funcionar 

paralelamente com a família no sentido de respeitar as necessidades, características e 

interesses das crianças, bem como os seus sucessos e fracassos.  



 Os contributos da ação do Educador de Infância na sala de creche 

31 
 

PARTE II 

ESTUDO EMPÍRICO 

 

CAPÍTULO 4 - Considerações Metodológicas 

4.1. Formulação do objeto de estudo  
Constitui objeto de estudo a ação do educador de infância em contexto de sala de 

creche, pois tendo em conta a revisão bibliográfica realizada e que é apresentada no 

enquadramento teórico, os diversos autores são unânimes em apontar os fundamentos 

sobre o papel importante do educador de infância em creche.  

Assim, parece-nos importante que se inicie uma reflexão que, ao ter por objetivo a 

sensibilização para a importância do papel do educador de infância em creche, 

desmistifique a ideia que esta pode ser substituída por outrem sem formação nesta área. 

Reforçando que para um normal desenvolvimento da criança, o “cuidar” e o “educar” 

com consciência são fundamentais e decisivos nesta faixa etária. 

4.2. Área problemática 
São inúmeras as Instituições que consideram dispensável a existência de educadoras na 

sala do berçário, alegando que se trata de um trabalho de “cuidar”, que uma pessoa 

mesmo sem formação é capaz de realizar, desde que supervisionado pela direção. Neste 

sentido urge repensar estas práticas, valorizando a formação especializada dos 

profissionais nesta área.  

4.3. Objetivos Gerais 
 Conhecer a ação desenvolvida pelo educador de infância que desempenha as 

suas funções em creche;  

 Valorizar a atuação do educador de infância em creche como promotora de 

contextos de qualidade; 

 Identificar as diferentes vertentes da atuação do educador de infância na creche; 

 Contribuir para a valorização do papel do educador de infância no processo de 

desenvolvimento da criança; 
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 Caracterizar a atuação da educadora de infância no processo de 
desenvolvimento da criança durante a primeira infância. 

4.4. Participantes no estudo e sua caracterização 
Participaram neste estudo 20 educadoras de infância, 21 auxiliares e 24 pais. 

4.4.1. Educadoras de Infância 

Em relação às idades do grupo de educadores que participou no estudo verifica-se que a 

maioria se situa abaixo dos 40 anos. Sendo a totalidade dos inquiridos do sexo 

feminino.  

Gráfico 1 - Caraterização das participantes em função da variável idade 

 
Fonte: Questionário às educadoras 

 
Relativamente às habilitações académicas, verifica-se que 1 educadora tem Bacharelato, 

18 (90%) têm Licenciatura e 1 educadora tem Mestrado. 

O facto da maioria das inquiridas se situar na faixa etária abaixo dos 40 anos será 

justificativo para o grau académico (licenciatura) que têm, visto terem terminado a 

formação inicial já com a licenciatura.  

Gráfico 2 - Caraterização das participantes em função da variável Habilitações Académicas 

 
Fonte: Questionário às educadoras 
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Como se constata pela observação do gráfico a maioria das inquiridas tem menos de 10 

anos de serviço, e 55% desempenham a sua atividade profissional em Creche e 45% em 

Jardim de Infância. Sendo que 50% das inquiridas tem experiência em Creche. 

 

Gráfico 3 - Caraterização das participantes em função da variável tempo de serviço 

 
Fonte: Questionário às educadoras 

 

 

Gráfico 4 - Caraterização das participantes em função da variável local onde desempenham a 
atividade profissional 

 
Fonte: Questionário às educadoras 

 

A maioria exerce a sua profissão na rede particular, as restantes exercem numa 

instituição pertencente ao Ministério da Solidariedade Social. 

8; 40% 

3; 15% 

5; 25% 

2; 10% 

2; 10% 

0_5 anos

6_9 anos

10_15 anos

16_20 anos

20+ anos

9; 45% 

9; 45% 

2; 10% 

J.I

Creche

Creche e J.I



 Os contributos da ação do Educador de Infância na sala de creche 
 

34 
 

Gráfico 5 - Caracterização das participantes em função da variável instituição onde exerce a 
profissão 

 
Fonte: Questionário às educadoras 

4.4.2. Auxiliares 

Em relação á faixa etária das auxiliares inquiridas, verifica-se que a maioria, 43%, se 

situa entre os 41 e acima dos 50 anos. Com menos de 21 anos temos 5% (uma auxiliar), 

na faixa etária dos 21-30 temos 9% (duas auxiliares) e na faixa dos 31-40 temos 24% 

(quatro auxiliares). De referir que consoante a faixa etária vai subindo o número de 

auxiliares também vai aumentando, ou seja o grupo das inquiridas é maioritariamente 

pertencente á faixa etária mais alta. 

No que diz respeito ao género, verifica-se que a totalidade (100%) das inquiridas é do 

género feminino. 

Gráfico 6 - Caraterização das participantes em função da variável idade 

 
Fonte: Questionário às auxiliares 
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Analisando o gráfico 7, verifica-se que em relação às habilitações literárias uma 

diversidade entre o 1ºCiclo e o grau académico de bacharel. No entanto a maioria dos 

participantes, 47%, têm o ensino secundário, 38% têm o 3.º Ciclo e 5% têm igualmente 

o 1.º Ciclo, 2.º Ciclo e Bacharelato. 

Gráfico 7 - Caraterização das participantes em função da variável habilitações literárias 

 
Fonte: Questionário às auxiliares 

 

Relativamente á experiência profissional, como pode ser constatado no gráfico 8, 38% 

das participantes têm experiência profissional de 16 a 20 anos, 29% de 10 a 15 anos, 

28% de 0 a 5 anos e 1% de 6 a 9 anos 

Gráfico 8 - Caraterização das participantes em função da variável experiência profissional 

 
Fonte: Questionário às auxiliares 
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Analisando o gráfico 9, constata-se que 76% das participantes exercem a atividade 

profissional em Creche e 24% exercem em Jardim de Infância. 

 

Gráfico 9 - Caraterização das participantes em função da variável local onde desempenham a 
atividade profissional 

 
Fonte: Questionário às auxiliares 

 

4.4.3. Pais 

Analisando o gráfico 10, verificamos que 46% das participantes tem idade 

compreendida entre os 31 e os 40 anos, 37% entre os 21 e os 30 anos, 13% entre os 41 e 

os 50 anos e 4% tem mais de 50 anos. 

Gráfico 10 - Caraterização das participantes em função da variável idade 

 
Fonte: Questionário aos pais 
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Maioritariamente, como se constata pela observação do gráfico 11, os participantes são 

do género feminino (96%) e somente 4% são do género masculino. 

Gráfico 11 - Caraterização dos participantes em função da variável sexo 

 
Fonte: Questionário aos pais 

 

No que diz respeito às habilitações literárias dos pais/mães em estudo, constatou-se, 

como se pode observar no gráfico 14, uma diversidade entre o 2ºCiclo e a formação 

superior. No entanto, a maioria dos participantes, 46% têm o ensino secundário, 33% 

têm formação superior, 13% têm o 3ºCiclo e 8% o 2ºCiclo. 

Gráfico 12 - Caraterização dos participantes em função da variável habilitações literárias 

 
Fonte: Questionário aos pais 
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administrativa, canalizador, empregada de limpeza, estudante, contabilista, gerente de 

loja, secretária executiva, assistente de dentista, gestora e trabalhadora agrícola.     

Gráfico 13 - Caraterização dos participantes em função da variável profissão 

 
Fonte: Questionário aos pais 
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Este é o método fundamental para a realização deste projeto, porque permite a 

caracterização do real, proceder a análise de necessidades e logo minimizar a diferença 

entre a situação real e a situação ideal que se pretende alcançar num estudo exploratório 

e transversal. 

Como processo complexo, segundo Esteves (1986), a investigação-ação organiza-se a 

partir de três objetivos: objetivos de investigação, nos quais existe aquisição de 

conhecimentos sobre a realidade; objetivos de inovação, onde ocorrem transformações 

de uma situação com o objetivo de dar solução a problemas, e, finalmente, objetivos de 

formação de competências que são caracterizados pelo desenvolvimento de um 

processo de aprendizagem social em que são envolvidos todos os participantes.  

 

4.6. Instrumentos e métodos de recolha, tratamento e análise de 

dados 

4.6.1. O inquérito por questionário 

O questionário é uma técnica de investigação composta por um pequeno ou grande 

número de questões apresentadas por escrito a um conjunto de inquiridos, geralmente 

representativo de uma população, com o objetivo e proporcionar determinado 

conhecimento ao investigador, (Campenhoudt, L., Quivy, R., 1998) 

O inquérito por questionário contém, na primeira página, referência ao tema e ao 

contexto da investigação, assim como, garante a confidencialidade dos dados. Na sua 

construção, considerou-se que deveria ser claro, curto, objetivo e esteticamente atraente, 

pois tal como defendem Ghiglione e Matalon (1995:119), “O questionário deve ser 

concebido de tal forma que não haja necessidade de outras explicações para além 

daquelas que estão explicitamente previstas”. 

Os questionários são constituídos por 3 partes, em todos (Educadores, Pais e Auxiliares) 

a primeira diz respeito à caracterização e descrição dos participantes. Para os 

educadores existem as variáveis: idade, sexo, habilitações literárias, tempo de serviço, 

local de desempenho de funções (creche/Jardim de Infância), tipo de instituição 

(particular, função pública). Para as auxiliares existem as variáveis: idade, sexo, 

habilitações literárias, experiência profissional, local onde exerce a atividade 
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profissional (Creche/Jardim de Infância). Para os pais existem as variáveis: idade, sexo, 

habilitações literárias, profissão e número de filhos. 

A segunda parte para os educadores e auxiliares pretende dar a conhecer o desempenho 

da atividade, respetivamente da educadora e da auxiliar em creche. A terceira parte para 

as educadoras e auxiliares, diz respeito á formação inicial e contínua. 

No questionário dos pais a segunda parte diz respeito á entrada do(s) filho(s) para a 

creche. A terceira parte diz respeito às características/relação da creche onde o(s) 

filho(s) se encontram. 

 

4.6.2. A Pré-testagem 

Para que os questionários realizados fossem aplicáveis e respondessem aos objetivos 

formulados, antes de os distribuirmos foram submetidos à análise de um especialista 

que sugeriu algumas reformulações ao nível da clareza das questões. 

Seguiu-se a sua aplicação a educadores, auxiliares e pais de duas instituições de Vila 

Nova de Milfontes. Distribuiu-se os questionários a 10% da população, o que totalizou 

3 questionários entregues aos educadores, 3 questionários entregues a auxiliares e 4 

questionários entregues a pais. 

Para consolidarmos a análise efetuada solicitamos que, após terem preenchido os 

questionários, fizessem observações e sugestões referentes aos mesmos. 

 

4.6.3. A distribuição e recolha dos questionários 

Os questionários (apêndices 1, 2 e 3), foram distribuídos durante o mês de Junho de 

2011, optando por fazer a sua distribuição em três instituições: 2 Particulares em 

Odemira e Boavista dos Pinheiros e 1 ligada ao Ministério da Solidariedade Social em 

Sines. 

Relativamente à taxa de retorno é de referir que esta foi de 31% em relação aos 

educadores, das auxiliares foi de 32% e dos pais foi de 37%. 

Responderam aos questionários 20 educadores, 21 auxiliares e 24 pais. No quadro 

seguinte apresentamos o número total de questionários distribuídos (95) e os 

questionários recolhidos (60). 
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Quadro I - Questionários aos educadores, auxiliares e pais 

QUESTIONÁRIOS Educadores Auxiliares Pais Total 

Distribuídos 25 30 40 95 

Recolhidos 20 21 24 65 
 

4.7. Análise de conteúdo e estatística descritiva 

A análise de conteúdo ajuda-nos a “desmontar” o discurso do inquirido, o qual através 

de uma leitura nem sempre se revela fácil de obter. Esta é “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam 

a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/receção destas 

mensagens” (Bardin, 1991:42). 

 “A estatística descritiva consiste na recolha, análise e interpretação de dados numéricos 

através da criação de instrumentos adequados: quadros, gráficos e indicadores 

numéricos” (Reis, 1996: 15). Huot (2002: 60) define estatística descritiva como “ o 

conjunto das técnicas e das regras que resumem a informação recolhida sobre uma 

amostra ou uma população, e isso sem distorção nem perda de informação”. A 

estatística descritiva pode ser considerada como um conjunto de técnicas analíticas 

utilizadas para resumir o conjunto dos dados recolhidos numa dada investigação, que 

são organizados, geralmente, através de números, tabelas e gráficos. 

Os gráficos constituem uma das formas mais eficientes de apresentação de dados. Um 

gráfico é, essencialmente uma figura constituída a partir de uma tabela. As tabelas 

fornecem uma ideia mais precisa e possibilitam um tratamento mais rigoroso dos dados, 

os gráficos dão uma visão mais rápida das variáveis às quais se referem os dados e 

permitem ao investigador visualizar como é que os resultados se encontram 

distribuídos. 

 

4.8. Apresentação e análise de dados 

Para que fosse possível identificar e sistematizar a informação obtida pelos 

questionários, procedeu-se ao tratamento dos dados no programa Excel. Para uma 

melhor perceção e leitura dos resultados obtidos, optou- se por sistematizá-los em tabela 
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ou gráfico, com tratamento percentual ou número de frequência de registo, 

acompanhados da análise descritiva, interpretativa e avaliativa dos resultados. 

Os dados aqui apresentados são provenientes de educadoras, auxiliares e pais e vão ser 

apresentados separadamente 

 

4.8.1. Resultados dos questionários aplicados às educadoras 

O Jardim de Infância surge como a valência preferida entre as inquiridas. 

No quadro II verifica-se que quatro das educadoras preferem a creche e apontam como 

justificação as questões ligadas às interações com as crianças, referindo que há “mais 

afetividade…vontade de dar abraços e beijos”, “ambiente mais calmo, grupos mais 

pequenos”. Outro aspeto que contribui para a sua preferência é o desenvolvimento das 

primeiras aprendizagens. As razões que as educadoras enumeram estão de acordo com a 

perspetiva de alguns autores referidos no enquadramento teórico onde os primeiros anos 

de vida são considerados bastante importantes. Consideram que é neste período que se 

estabelecem as bases para o desenvolvimento intelectual, emocional e moral. Não 

podemos desvalorizar o papel de extrema importância que a relação afetiva tem na 

primeira infância, sendo referido por Brazelton e Greenspan (2002) que não podemos 

negligenciar as crianças nesses seus primeiros anos de vida. 

As educadoras que preferem desenvolver a sua atividade profissional no jardim-de-

infância indicam como justificação os seus contributos a vários níveis: a sua formação 

inicial foi “mais direcionada para jardim-de-infância” e como tal o trabalho 

desenvolvido “dá mais confiança”. O grupo que manifesta esta preferência fá-lo ainda 

por outras razões, nomeadamente o não reconhecimento do trabalho na creche, bem 

como “as rotinas na creche ocupam muito tempo” e o facto de com “crianças mais 

velhas realiza-se outros projetos”. 

Quadro II - Valência preferida 

Creche Jardim de Infância Creche/Jardim de 
Infância 

4 13 2 

21% 68% 11% 
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Quadro III - Justificação das preferências em relação às valências 

Categoria Subcategorias F.U.R 

Creche 

Interações 
“mais afetividade…vontade de dar beijos 

e abraços” S4, S6 

Desenvolvimento das 

primeiras aprendizagens 

“ambiente mais calmo, grupos mais 

pequenos, interessante ajudar a 

desenvolver as primeiras aprendizagens” 
S10 

Jardim de 

Infância 

Formação inicial 
“formação mais direcionada para Jardim 

de Infância” S13 

Confiança “valência que dá mais confiança”S17 

Falta de reconhecimento 
“trabalho na creche não é reconhecido” 
S20 

Rotinas na creche 
“as rotinas na creche ocupam muito 

tempo” S12 

Crianças mais velhas 

Realização de projetos 

“com crianças mais velhas realiza-se 

outros projetos” S5, S7, S18, S21 

 

Todas as inquiridas consideraram importante a permanência de uma educadora no 

berçário, apontando a formação como fator fundamental para um “acompanhamento 

especializado”, o qual permite um “conhecimento do desenvolvimento da criança”, 

“estimula e promove despistes”, aspetos que as “neurociências” vem confirmar, 

revelando a “importância dos estímulos na primeira infância”.  

Segundo Portugal (2000a) devem estar os melhores educadores na creche, pelo tipo de 

atitudes e pela qualidade do apoio que é fornecido às crianças. Melhores educadores 

significam os que têm uma maior capacidade de compreensão, que têm uma serie de 

competências sociais… pois trabalhar com bebés é um desafio e apenas deveria 

trabalhar com bebés quem tivesse formação específica. Ainda nesta perspetiva é o saber 

que torna a educadora mais equilibrada e humana, dificultando a emergência de 

emoções descontroladas que conduzem á submissão, dependência ou rejeição da 

criança. É o entender e o entender-se que promovem o equilíbrio afetivo e alimentam a 

motivação para o educador de infância de creche crescer (Portugal, G. 2000a). 
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Nos últimos anos, na perspetiva de Vasconcelos (2009, p.25) “vários foram os 

contributos, nomeadamente da psicanálise, da antropologia, das neurociências, da 

pedagogia, da pediatria, que forneceram elementos que poderão permitir um 

entendimento da criança na sua integralidade, afastando ou diminuindo uma visão 

pedagogizada e naturalizada da infância”. A criança surge como ser multidimensional 

(biológica, cognitiva, social e emocional), em que interage em ambientes diferentes, 

onde se incluem os pais (com as suas características biológicas, cognitivas, sociais e 

emocionais) e outras figuras complementares de ligação, assim como os pares, escola. 

Os efeitos a longo prazo das experiências da primeira infância são, em certa medida 

reversíveis, no entanto as bases estão lançadas e tendem a manter-se estáveis. As 

interações com pessoas ou objetos fortalecem as sinapses (conexões cerebrais) que 

serão utilizadas o resto da vida. Deste modo, as experiências, positivas ou negativas, 

pelas quais as crianças possam passar influenciam o modo como o cérebro se irá 

programar na idade adulta. Se houver privações, principalmente ao nível cognitivo, 

estas dificilmente serão compensadas nas fases seguintes, podendo mesmo produzir 

efeitos negativos no desenvolvimento futuro. Assim tanto o desenvolvimento como o 

comportamento decorrem com base nas experiências positivas ou negativas que o ser 

humano experiência. 

 

Quadro IV - Importância da Educadora em creche 

Categoria Subcategoria F.U.R 

Aspetos positivos da 

Educadora em creche 
Formação 

“importante acompanhamento 

especializado…conhecimento do 

desenvolvimento da criança…sabe o 

porquê da realização de determinadas 

atividades”S5, S6, S9, S13, S19, S21 

“estimula e promove despistes” S18 

“as neurociências vêm-nos mostrar a 

importância dos estímulos na primeira 

infância” S8, S11, S12 

 

Analisando o gráfico 14, verificamos que a área considerada prioritária em Creche pelas 

educadoras, foi a Afetividade com 29%, seguindo-se a Higiene, Saúde e Segurança com 
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27%, o Desenvolvimento pessoal e Social com 17%, o Desenvolvimento motor com 

14% e por fim com 13% surge o Desenvolvimento cognitivo. 

A primeira infância é considerada a fase mais crítica e vulnerável no desenvolvimento 

das crianças, ou seja, a fase em que estas devem receber muito mais do que apenas os 

simples cuidados básicos. Assim, desde os primeiros anos de vida, as crianças estão 

preparadas para um processo de aprendizagem, para o qual contribuí de forma decisiva 

a frequência de contextos educativos de qualidade. Segundo Alves e Verissimo (2007) 

as formas de organizar os cuidados de educação deverá centrar-se na organização de 

modelos que garantam a resposta às necessidades da criança de segurança, não apenas 

física mas igualmente afetiva e relacional, às suas necessidades de desenvolvimento e 

de aprendizagem. 

 

Gráfico 14 - Caraterização das Áreas prioritárias em Creche 

 
Fonte: Questionário às educadoras 

 

Na questão “Educar ou Cuidar em Creche”, 65% (13 educadoras) responderam que 

ambas são importantes, 30% (6 educadoras) responderam que Educar em creche é o 

mais importante e 5% (1 educadora) não respondeu à questão. 

Conceber os cuidados quotidianos como momentos privilegiados da interação adulto 

criança, constitui um ponto fundamental da prática em creche. Além do ênfase colocado 

na dimensão “educativa”, que compreende a organização de atividades, estimular o 

desenvolvimento das crianças é necessário que os educadores também valorizem os 

momentos dos cuidados quotidianos e centrem neles a organização do dia-a-dia da 
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creche. Conseguindo uma verdadeira valorização profissional, ao estabelecer um 

verdadeiro diálogo com as crianças, observar o efeito desse diálogo durante as 

brincadeiras, no modo como se comportam com as outras crianças e com os adultos ver 

que se tornam “inteligentes” (Portugal,2000a).  

É importante considerar a criança como um parceiro ativo, “capaz de aprender”. Será a 

atitude do educador de infância e a sua capacidade de desenvolver uma abordagem 

consistente perante a criança, que irá determinar se esta é um mero objeto de cuidados e 

estimulação ou se é, um agente ativo do seu próprio desenvolvimento. A preocupação 

deverá ser a de ver e conhecer a criança individualmente, de forma a planear, 

proporcionar e avaliar experiências significativas, onde esta deve ser sempre encarada 

como “participante ativa e co construtora” do seu processo de desenvolvimento. A 

creche deve dar à criança oportunidades de desenvolvimento efetivo e não se deve 

limitar a assegurar as necessidades básicas das crianças. 

Quadro V - Educar ou Cuidar em Creche 

Categoria Subcategorias F.U.R 

Educar e Cuidar 
em Creche 

Higiene 
 
Segurança 
 
Saúde 
 
Desenvolvimento 
cognitivo e motor 

“são importantes os cuidados de 
higiene, segurança, saúde, mas 
também promover atividades que 
permitam o desenvolvimento 
cognitivo e motor”S6 
“ambas são importantes e 
indissociáveis, complementam-
se…cuidar educando” S2, S6, S7, S8, 
S14 

Educar 

Estimulação precoce 
 
Valorização de 
potencialidades 
  
Cuidados  

“importante a estimulação 
precoce”S12 
“exige o respeito e a valorização das 
potencialidades das crianças”S3 
“educar, termo abrangente que 
engloba cuidados…começa desde o 
nascimento”S5, S21 

 

Todas as inquiridas consideraram importante envolver os pais no projeto pedagógico. 

Foram apontadas as seguintes formas de o realizar: “colaboração em atividades”, 

“encontros, reuniões, conversas informais/ocasionais”, “caderno vai e vem”. 

O trabalho com as famílias é outro dos aspetos fundamentais e prioritários em creche. 

Quanto mais pequena é a criança, maior é a necessidade de estabelecer relações de 

parceria com as famílias, evitando os problemas que resultam das grandes áreas de 
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sobreposição de funções (L. Katz, 1998). Os pais necessitam de confiar nas 

pessoas/instituições a quem entregam os seus filhos numa idade tão vulnerável, muitas 

vezes as mães são confrontadas com um misto de culpabilização e ciúme ao confiar os 

seus filhos a outras mulheres que vão estar com eles durante a sua ausência. Só uma 

atenção enorme aos sentimentos das famílias e uma atitude de aceitação e de partilha 

por parte dos educadores da creche podem de alguma forma minimizar este tipo de 

sentimentos. O pessoal da creche tem que funcionar em equipa, que trabalha e procura 

em conjunto criar condições ideais no atendimento às crianças. 

 

Em relação à formação inicial 65% das educadoras responderam que na formação 

inicial tiveram formação na Primeira Infância e 35% responderam que não tiveram 

qualquer tipo de formação em relação a esta faixa etária. 

Das educadoras que tiveram formação, esta aconteceu nas Práticas Pedagógicas (I, II ou 

III), em Seminários, nas disciplinas de Psicologia do Desenvolvimento, Literatura 

Infantil, Pedagogia Geral e nas Expressões dramática, plástica e musical. Em relação á 

duração da formação, apenas uma educadora referiu, que todo o 3º ano foi direcionado 

para a Primeira Infância, as restantes referem que foi durante o 1º, 2º ou 3º ano, com 

uma duração que varia entre “ 1 mês e 1 semestre”. 

Em relação à formação contínua, 65% das educadoras referem ter feito formação, a 

maioria realizou apenas uma formação e apenas 2 educadoras realizaram respetivamente 

seis e doze formações. As últimas formações foram feitas entre 2007 e 2011. 

Em termos de contributos consideraram que “melhorou a prática pedagógica”, “avivou 

conhecimentos…novos conhecimentos”, “trouxe momentos de reflexão”. 

Em relação á formação especializada em Creche, apenas uma educadora não considerou 

importante a formação especializada dos educadores de infância que trabalham em 

creche, referindo que “a formação inicial permite-nos adaptar e fazer uma boa prática 

pedagógica”. As restantes consideraram importante uma formação especializada 

porque: “a formação inicial é insuficiente”, “para melhorar a prática pedagógica dos 

profissionais em creche”, “é necessário atualização de conhecimentos e surgimento de 

novas metodologias e modelos educativos”, “ deve-se desenvolver um trabalho sério e 

responsável, que seja um verdadeiro contributo para as aprendizagens posteriores”. 



 Os contributos da ação do Educador de Infância na sala de creche 
 

48 
 

A formação inicial desempenha um papel muito importante e, numa perspetiva 

construtivista e reflexiva deve colocar o futuro educador de infância em contacto com o 

mundo real e profissional, adotando sempre uma postura de questionamento, reflexão e 

descoberta de uma verdadeira identidade profissional, possibilitando, na opinião de 

Marchão (1997) que o futuro educador de infância construa um conjunto de 

competências profissionais e afirme ou faça emergir as competências necessárias ao 

desenvolvimento de práticas educativas inovadoras e contextualizadas. 

 

4.8.2. Resultados dos questionários aplicados às Auxiliares 

Pela observação do quadro VI, constata-se que a maioria das participantes (76%) 

prefere trabalhar em Creche e apenas 24% dão preferência ao Jardim de Infância. 

Nesta questão os resultados diferem dos apresentados nos questionários às educadoras, 

pois a maioria das auxiliares prefere trabalhar em creche. Os motivos apresentados para 

esta opção, vão no entanto ao encontro dos apresentados pelas educadoras: 

“Acompanhamento das primeiras aprendizagens e o afeto”. 

Quadro VI - Valência preferida 

Valência preferida 

Creche Jardim de Infância 

16 5 

76% 24% 
 

Quadro VII - Preferências em relação às valências 

Categoria Subcategorias F.U.R 

Creche 

Experiência 
 
Acompanhamento das 
primeiras aprendizagens 
 
Afeto 

“mais experiência” S3 
“acompanhar as primeiras 
aquisições...observar o seu 
desenvolvimento e o processo de 
aprendizagem”S4, S20 
“trabalho na base do afeto” S6, S11 

Jardim de 
Infância 

Autonomia das crianças 
 
Nível de aprendizagem 

“motivos de saúde” S13 
 
“crianças mais autónomas…querem 
aprender mais” S16, S22 
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Todas as participantes consideraram importante a permanência de uma educadora em 

creche. Os motivos apresentados vão de encontro aos apontados pelas educadoras e que 

estão relacionados com a sua formação, nomeadamente o “domínio das técnicas”, 

“planificação” e “domínio de conhecimentos sobre as crianças”. 

 

Quadro VIII - Importância da Educadora em creche 

Categoria Subcategoria F.U.R 

Aspetos positivos 
da Educadora em 
creche 

Domínio das técnicas 
 
Planificação 
 
 
Domínio de 
conhecimentos sobre 
as crianças 

“têm técnicas para estimular… 
desenvolver atividades que ajudam ao 
desenvolvimento das crianças” S3, S4, 
S12, S22 
“existe planificação” S6 
“trabalho mais orientado 
profissionalmente” S11, S13 
“conhecimento das diferentes fases do 
desenvolvimento” S20 

 

Pela observação do gráfico 15, constata-se que a opção mais escolhida, com 27% é 

“zelar pelo bem-estar das crianças”, seguidamente o “ajudar nas atividades” e 

“participar nas atividades”, respetivamente com 20% e 16% das opções. O “planificar 

com a educadora” surge na quarta prioridade com 15% e finalmente o “executar 

ordens da educadora” e o “limpar materiais” com 12% e 10% respetivamente. 

Constata-se assim que as auxiliares inquiridas dão grande importância ao bem-estar das 

crianças e às atividades desenvolvidas em creche.    
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Gráfico 15- Caraterização do que significa para as participantes colaborar com a Educadora 

 
 Fonte: Questionário às auxiliares 

 

Acerca da participação na planificação das atividades com a educadora, 86% (18 

auxiliares) responderam afirmativamente e 14% (3 auxiliares) responderam que não 

participam, mas que a educadora as informa do objetivo/finalidade da atividade. Aspeto 

que revela que existe uma preocupação da educadora em informar, antecipadamente, a 

auxiliar do trabalho a desenvolver com as crianças. 

Em relação á Formação realizada, todas as inquiridas referem que já tiveram formação. 

As formações realizadas por auxiliares que estão a trabalhar em creche foram em áreas 

distintas, tal como mostra o quadro IX. 
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Quadro IX -Formações realizadas 

Sujeitos Formações 

S2, S3, S4 Higiene e saúde no trabalho (2005) 
Gestão das emoções e Espiritualidade na 1.ª infância (2011) 

S5, S10, S12, S17 Primeiros socorros  

S6 
Curso técnica de Acão Educativa 
Formação "Estratégias de ação no contexto educativo” 
A dislexia 

S7, S8, S9, S16, 
S18 Não especifica 

S10, S12 
Atividades lúdicas 
Expressão Plástica 
Atividades para pré-escola 

S12, S14, S15, S17 Atividades Lúdicas 

S5 Informática 

S10, S12 Curso de Ação Educativa 

S20 Está a decorrer e engloba diversas vertentes que são necessárias 
para o bom desenvolvimento das crianças 

 

Da observação do quadro anterior, apenas os S2,S3 e S4 realizaram formação 

direcionada para a primeira infância. 

Todas as inquiridas consideram que as auxiliares que estão em Creche deveriam 

frequentar um curso de formação. Os motivos apontados para a necessidade dessa 

formação foram: “ mais conhecimentos”, “mais qualificação”, ”desenvolver melhor o 

trabalho” S5, S6, S10, S14; “ajudar as crianças no seu desenvolvimento” S21, S20; 

“enriquecedor a nível pessoal e profissional” S11,S15, S13”. 

 

4.8.3. Resultados dos questionários aplicados aos pais 

Da observação do quadro X, constata-se que 67% dos participantes têm 1 filho e 33% 

têm 2 filhos. 
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Quadro X - Número de filhos 

Nº de filhos 1 2 

Inquiridas 16 8 

Percentagem 67% 33% 
 

Da observação do quadro XI, pode-se concluir que apenas seis participantes já tiveram 

filhos a frequentar a Creche. 

Quadro XI - Filhos que já frequentaram a creche 

S4 1 

S7 1 

S8 1 

S10 1 

S21 1 

S23 1 
 

Pela observação do quadro XII, constata-se que neste momento 92% têm um filho a 

frequentar a creche e 8% têm dois filhos a frequentar a creche. 

Quadro XII - Filhos que frequentam a creche 

Filhos que frequentam 
a Creche 1 2 

Inquiridas 22 2 

Percentagem 92% 8% 

 

Relativamente à idade com que os filhos começaram a frequentar a creche, 79% 

referiram que foi entre os 4 e os 12 meses, 9% referiu que foi entre os 12 e os 18 meses, 

8% referiu que foi entre os 18 e os 24 meses e 4% referiu que foi entre os 24 e os 36 

meses. 
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Gráfico 16 - Idade em que os filhos começaram a frequentar a creche 

 
Fonte: Questionário aos pais 

 

Relativamente ao motivo porque colocaram o filho em Creche, 54% referiu que foi por 

ter de trabalhar, 38% porque consideraram importante para o desenvolvimento do filho, 

8 % apontaram outros motivos. 

Gráfico 17 - Motivo pelo qual colocaram o filho na Creche 

 
 

Fonte: Questionário aos pais 
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Todos os pais consideraram importante a permanência de uma educadora na sala de 

Creche. 

Como podemos observar pelo quadro XIII, os principais motivos apontados, pelos pais, 

para a necessidade de uma educadora em creche foram: a Formação e a Continuidade. 

A família e os contextos de acolhimento, anunciam-se como importantes fatores no 

desenvolvimento da resiliência necessária em diferentes contextos. 

A criança nos primeiros anos é um sujeito indivisível. A criança total desenvolve os 

aspetos afetivos, sociais e cognitivos. É um todo, um ser integrado com uma dinâmica 

intensa, na qual o eixo fundamental das experiências sucessivas é o “eu”. Numa relação 

bipolar, recíproca, de influenciar e ser influenciada, a criança estabelece relações do seu 

“eu” com o meio (…) a criança apresenta-se como um projeto (Zabalza, 1987, p.51 in 

Oliveira-Formosinho, 2001, p.58). 

 

Neste sentido, existe da parte dos pais inquiridos, tal como é possível verificar pelo 

quadro XIII, consciencialização para a importância da permanência de uma educadora 

em contexto de creche, pela sua formação quando é valorizado a realização de 

atividades: “para as crianças realizarem atividades…que motivem e favoreçam o 

desenvolvimento cognitivo e aprendizagem”; quando é referido a importância da 

despistagem de problemas pela educadora: “melhor acompanhamento…melhor despiste 

de problemas, desenvolvimento específico de competências”; quando é valorizada a 

avaliação do desenvolvimento da criança: “aptidão para cuidar e avaliar o 

desenvolvimento da criança…preparar para a próxima fase”; finalmente quando há 

sensibilização para a importância da continuidade da educadora, enquanto adulto de 

referência, que estabelece com as crianças uma relação de confiança: “educadora ponto 

de referência, suporte e formação na sala”. 

O conhecimento acerca do desenvolvimento e da importância dos primeiros anos de 

vida para o crescimento cognitivo, social e emocional das crianças, provocou alterações 

nas conceções teóricas dos profissionais de educação. Houve um enriquecimento teórico 

e prático, sobre a primeira infância que veio proporcionar uma base conceptual. Que nos 

permite considerá-la a fase mais crítica e vulnerável no desenvolvimento das crianças, 

ou seja, a fase em que estas devem receber muito mais do que apenas os simples 

cuidados básicos. Assim, desde os primeiros anos de vida, as crianças estão preparadas 
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para um processo de aprendizagem, para o qual contribuí de forma decisiva a frequência 

de contextos educativos de qualidade.  

Quadro XIII - Motivos que justificam a permanência de uma educadora em Creche 

Categoria Subcategoria F.U.R 

Formação 

Realização de atividades 
 

“para as crianças realizarem 
atividades…que motivem e favoreçam o 
desenvolvimento cognitivo e 
aprendizagem”S2, S4, S5, S11, S17,  

Despistagem 

“melhor acompanhamento…melhor 
despiste de problemas, desenvolvimento 
específico de competências”S12, S14, 
S19 

Avaliação do 
desenvolvimento da 
criança 

“aptidão para cuidar e avaliar o 
desenvolvimento da criança…preparar 
para a próxima fase”S13, S15 

Continuidade 

Adulto de referência 

“…importante estarem sempre com as 
mesmas pessoas”S8 
 
“educadora ponto de referência, suporte 
e formação na sala”S18 

Relação de confiança 
“as crianças têm de confiar nas 
educadoras e se há mudança, a criança 
nunca ganha confiança”S20 

 

Pela observação do gráfico nº 18, constata-se que a área considerada prioritária para os 

pais é a do Desenvolvimento Pessoal e Social com 24%, seguindo-se o 

Desenvolvimento Cognitivo com 21%, a Afetividade com 20%, o Desenvolvimento 

Motor com 18% e a Higiene, Saúde e Segurança com 17%. 
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Gráfico 18 - Prioridades atribuídas pelos pais nas áreas desenvolvidas em Creche 

 
Fonte: Questionário aos pais 

 

Ao analisarmos o quadro XIV constatamos que um contexto de qualidade em Creche 

para os pais está relacionado com o desenvolvimento de capacidades (socialização), 

com o bem-estar das crianças (desenvolvimento integral) e com a relação 

Família/Creche (cooperação). 

 

Quadro XIV - Contexto de qualidade em Creche 

Categoria Subcategorias F.U.R 

Desenvolvimento de 
capacidades Socialização “Desenvolvimento de capacidades, 

aprendem a relacionar-se”S3, S5, S11 

Bem-estar Desenvolvimento 
integral 

“onde o bem-estar físico, psicológico, 
emocional e educacional da criança 
estejam ligados”S18, S19, S21 
“bem-estar….higiene, boa alimentação, 
segurança, carinho, confiança e 
tranquilidade”S4, S13, S16, S17, S24 

Relação 

Família/Creche 
Cooperação 

“cooperação entre pais e creche para 
um melhor desenvolvimento das crianças 
a todos os níveis”S12, S14, S15 

 

O quadro XV refere que 71% dos pais têm conhecimento do Projeto pedagógico e 29% 

não tem. 

73; 20% 

61; 17% 

74; 21% 

63; 18% 

85; 24% 

Afetividade

Higiene, Saúde e
Segurança

Desenv. Cognitivo

Desenv. Motor

Desenv. Pessoal e Social
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Quadro XV - Os pais têm conhecimento do projeto pedagógico? 

Sim Não 

17 7 

71% 29% 
 

 

Pela observação do quadro XVI, verificamos que para 54% não existem aspetos que 

gostassem de ver tratados no Projeto Pedagógico e que apenas 4% respondeu que 

gostaria de ver um aspeto tratado (S24 - higiene oral diária). Os restantes 42% não 

responderam. 

 

Quadro XVI - Existem aspetos que gostariam de ver tratado? 

Sim Não Não responderam 

1 13 10 

4% 54% 42% 

 

Pela observação do quadro XVII constata-se que 67% dos participantes costuma 

participar nas atividades desenvolvidas na sala do filho e 33% não costuma participar. 

 

Quadro XVII - Participa em atividades desenvolvidas na sala do seu filho? 

Sim Não 

16 8 

67% 33% 
 

O quadro XVIII regista as atividades em que os pais costumam participar e os pais (S) 

que participam. Assim temos: o Carnaval, o Natal, o dia do pai, o dia da mãe, festa da 

primavera e também as solicitadas pelas educadoras. 

 

 



 Os contributos da ação do Educador de Infância na sala de creche 
 

58 
 

Quadro XVIII - Atividades em que os pais participam 

Carnaval, Natal S10, S11, S12, S16, S18, S23 

Dia do Pai, Dia da Mãe S2, S3 

Festa da Primavera S15 

Todas as solicitadas S4, S14, S17 
 

Na questão acerca da participação dos pais em atividades na Creche, todos os inquiridos 

consideraram esta participação importante. Foram apontados os aspetos: interação 

pais/creche (para que exista o envolvimento de todos, se estabeleça uma relação de 

confiança, e exista o conhecimento do quotidiano da creche por parte dos pais), a 

motivação (interesse) das crianças e a continuidade (para evitar ruturas) como 

determinantes para a importância desta participação. 

Quadro XIX - Participação dos pais em atividades na Creche 

Categoria Subcategorias F.U.R 

Interação 
Pais/Creche 
 

Envolvimento de 
todos 
 

“importante envolver todos os membros da 
comunidade educativa para que a 
aprendizagem seja mais completa”S3, S12, 
S13, S14, S18, S24 

Relação de confiança “estabelece relação de confiança entre 
pais/crianças/educadores”S4, S17 
“para participar na educação dos nossos 
filhos e saber como se estão a desenvolver e 
se o desenvolvimento está adequado”S16, 
S22 

Conhecimento do 
quotidiano de creche 

“para saber como crescem os nossos filhos, 
conhecer as rotinas…reduz a ansiedade dos 
pais”S19, S25 

Motivação 
das crianças 

Interesse pela escola “motiva as crianças para irem à escola, 
ficam mais felizes e mostram mais interesse 
pelas atividades”S9, S20 
 
“aumenta a autoestima das crianças”S7, S21 

Continuidade Evitar ruturas 
“dar continuidade ao trabalho desenvolvido 
na Creche” S11 
 
“…importante para as crianças receber a 
família no contexto” S6 
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CAPÍTULO 5 - Diagnóstico de Necessidades 

Após a análise dos resultados dos questionários às educadoras, auxiliares e pais e tendo 

por base a fundamentação teórica resultante da pesquisa bibliográfica de diversos 

autores, tornou-se necessário definir alguns aspetos que visam caracterizar a ação da 

educadora em creche e conhecer a importância que lhe é reconhecida. 

A confrontação entre a situação ideal e real originou a análise de necessidades, as quais 

procuramos colmatar com a elaboração do projeto de intervenção. 

 

Situação Real Necessidades Situação Ideal 

Educadoras 

Formação inicial 
mais direcionada 
para o Jardim de 
Infância;                   

Aprofundar os conhecimentos 
sobre a ação do educador de 
infância em creche; 

Maior conhecimento por parte 
das educadoras acerca do 
desenvolvimento/ necessidades 
das crianças em creche; 

Creche valência 
em que as 
educadoras se 
sentem menos á 
vontade; 

Melhorar o atendimento que é 
proporcionado às crianças que 
frequentam a creche; 

As educadoras devem 
proporcionar o bem-estar e o 
desenvolvimento harmonioso 
das crianças em creche; 

Algumas 
educadoras 
consideram que as 
rotinas ocupam 
muito tempo na 
creche; 

Compreender os cuidados 
quotidianos como momentos 
privilegiados na relação 
criança/educador; 

As educadoras devem considerar 
os cuidados quotidianos como 
momentos de interações 
significativas, fundamentais para 
o desenvolvimento das crianças; 

Algumas 
educadoras 
consideram que 
com crianças mais 
velhas se realiza 
outros projetos; 

Dar visibilidade á atuação do 
educador; 

As educadoras devem valorizar o 
contexto educativo em creche, 
elaborando propostas 
pedagógicas que tenham em 
atenção o desenvolvimento e as 
capacidades das crianças em 
creche; 

Considerar que 
não é necessário 
formação 
específica em 
creche; 

Consciencializar/ Informar as 
educadoras da importância dos 
conhecimentos científicos 
relativos à primeira infância 
como elemento essencial para 
o desenvolvimento de 
estratégias adequadas em 
creche; 

As educadoras que trabalham em 
creche devem estar conscientes 
da importância de uma formação 
especializada na primeira 
infância para a programação 
/desenvolvimento de estratégias 
adequadas para esta faixa etária; 
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Auxiliares 

Falta de formação 
ao nível da 
primeira infância; 
 

Informar as auxiliares acerca 
das principais necessidades das 
crianças em creche; 
 

Maior conhecimento por parte 
das auxiliares das necessidades 
/desenvolvimento das crianças 
em creche; 
 

Pais 

A participação / 
envolvimento da 
família é limitado 
a datas festivas; 

Encorajar a família a participar 
ativamente na vida da creche; 

Os pais deveriam participar em 
projetos da creche, em reuniões 
de educadores, passar algum 
tempo de qualidade com as 
crianças na creche, sugerir e 
implementar seminários/ 
encontros para debater temáticas 
de interesse comum; 

Educadoras / Auxiliares e pais 

Pouca 
comunicação 

Contribuir para promover a 
comunicação e o diálogo entre 
educadores, pais e auxiliares 

Haver maior comunicação/ 
diálogo entre educadores/ 
auxiliares /pais 
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PARTE III – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

CAPÍTULO 6- Fundamentação do Projeto 

O presente projeto pretende ser um contributo para o reconhecimento do papel 

determinante que tem o educador de infância na creche, como dinamizador e promotor 

de contextos de qualidade. Neste sentido pretende-se, também, fornecer indicadores 

acerca da importância dos cuidados e da vinculação estabelecida entre as figuras 

parentais e o bebé, bem como dos vínculos que surgem na tríade pais, bebé, educador de 

infância (e auxiliares), uma vez que a qualidade da vinculação e dos cuidados prestados 

influenciam de forma determinante a qualidade das relações. Este processo fica mais 

rico quando todos se envolvem de uma forma saudável, partilhando as suas 

experiências. Um bom serviço e a empatia/ relação saudável entre a equipa de 

atendimento e pais irá contribuir para um desenvolvimento harmonioso do bebé.  

O educador de infância tem um papel fundamental, enquanto adulto de referência e 

modelo para a criança, com um papel determinante enquanto complementar à família. É 

um grande desafio conseguir uma relação calorosa com um bebé, uma relação afetuosa 

que assente noutras bases diferentes da relação mãe-filho, onde o grande interesse é o 

bem-estar e o desenvolvimento do bebé. É um percurso lento e progressivo em que a 

qualidade deve prevalecer. A intervenção do educador de infância deverá ser baseada na 

ideia de que existem diversas formas de tratar e responder às situações quotidianas, não 

esquecendo os objetivos fundamentais do seu trabalho: o bem-estar, a segurança e o 

desenvolvimento global das crianças que tem a seu cargo. 

A convergência entre a bibliografia pesquisada e a análise dos resultados dos 

instrumentos de recolha de dados aplicados, com o objetivo de indagar a forma como é 

percecionado o papel do educador de infância em contexto de creche (contexto real), 

conduziu a um diagnóstico de necessidades do contexto educativo em estudo. Assim, 

após o diagnóstico de necessidades, explanado no ponto anterior, tornou-se importante 

criar uma ação de sensibilização que esclarecesse as educadoras da importância do 

papel que desempenham, a promover estratégias que conduzam a um ambiente de 

qualidade, conjuntamente com as auxiliares e a estimular a participação dos pais no dia-

a-dia da creche. Esta proposta de intervenção pretende abarcar todos os intervenientes 

do processo educativo em creche: educadores, auxiliares e pais.  
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6.1. Projeto de intervenção 

O projeto de intervenção proposto, não pode ser encarado como um projeto rígido e 

acabado, mas sim, como um ponto de partida que pode e deve gerar outros projetos, 

tendo sempre como objetivo o bem-estar e o desenvolvimento equilibrado da criança. 

6.1.1. Ação de sensibilização 

A ação de sensibilização dirige-se a educadoras, pais e auxiliares. 

 

6.1.1.1. População – alvo 

A ação de sensibilização dirige-se a educadoras, pais e auxiliares. 

6.1.1.2. Constituição do grupo 

O grupo é constituído por 15 elementos: 5 educadoras, 5 pais e 5 auxiliares. 

6.1.1.3. Duração 

São propostas 5 sessões de 3 horas a ocorrerem aos sábados. 

6.1.1.4. Formadores 

O grupo será liderado por uma educadora especialista em creche e contará com a 

colaboração de um pedopsiquiatra. 

6.1.1.5. Objetivos gerais das sessões 

 Melhorar o atendimento que é proporcionado às crianças que frequentam a 

creche; 

 Aprofundar os conhecimentos e informações sobre a ação do educador de 

infância em creche; 

 Compreender a importância e as vantagens da ação do educador de infância no 

desenvolvimento global da criança; 

 Dar visibilidade à atuação do educador de infância em creche; 

 Contribuir para promover a comunicação e o diálogo entre educadores, pais e 

auxiliares. 
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6.1.1.6. Planificação das sessões  

1.ª Sessão – Quem somos? 

Objetivos 

 Estreitar laços interpessoais; 

 Conhecer as finalidades das sessões; 

 Conhecer as normas de funcionamento das sessões; 

 Expressar as suas necessidades; 

Estratégias 

 Realização de um jogo de apresentação para conhecimento mútuo de todos os 

participantes; 

 Realizar um Brainstorming partindo da palavra necessidades; 

 Discutir e sistematizar as ideias apresentadas; 

Normas de funcionamento 

 Apresentação de uma proposta de horário sujeita a adaptações consoante as 

necessidades do grupo. Sensibilizar o grupo para a importância do cumprimento da 

calendarização e da assiduidade. 

Material 

 Material projetável; 

 Folheto informativo com a calendarização e resumo das sessões 

 

2.ª Sessão – Descoberta das principais representações sobre a creche 

Objetivos 

 Partilhar experiências 

 Expressar as suas ideias sobre aspetos relacionados com o atendimento à 1ª Infância 

 Esclarecer dúvidas sobre mitos e realidades 
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Estratégias 

 Realizar um Brainstorming partindo da expressão atendimento através de um jogo 

de palavras: papel da educadora, papel dos pais, afeto, parceria educadora/pais, 

importância da creche, qualidade em creche, continuidade educativa, cuidados 

quotidianos, educar e cuidar, bem-estar do bebé, 1ªInfância, vinculação segura, 

relação de confiança, adulto de referência, contextos de acolhimento. 

 Discutir, esclarecer as ideias apresentadas; 

 Sistematizar as ideias através de um PowerPoint apresentado pelos líderes. 

Material 

 Cartões  

 Material projetável 

 

3ª Sessão – Atividades adequadas e facilitadoras do desenvolvimento das crianças 

Objetivo 

 Conhecer estratégias adequadas ao desenvolvimento integral das crianças 

Estratégia 

 Exposição por parte dos especialistas/formadores sobre a problemática do 

desenvolvimento integral da criança e particularmente de estratégias a adotar por 

parte das educadoras de modo que contribuam para esse desenvolvimento 

Material 

 Material projetável 

 

4ª Sessão – Linhas orientadoras básicas e estratégias adequadas para a valorização 

da ação do educador de infância na creche 

Objetivo 

 Compreender a importância do papel do educador de infância e do seu 

envolvimento no processo de aprendizagem das crianças 
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Estratégias 

 Exposição por parte dos especialistas acerca da temática “Importância do educador 

de infância em creche”; 

 Promover um almoço convívio, no qual as educadoras, auxiliares, pais e crianças 

participam ativamente; 

 Projeção de um pequeno vídeo representativo da importância do papel da 

educadora em creche. 

Material  

 Material projetável 

 

6.1.1.7. Avaliação das sessões 

No final de cada sessão é distribuído aos participantes uma ficha de avaliação das 

sessões, na qual, de forma autónoma, fazem uma apreciação do conteúdo das mesmas, 

tendo em conta o conteúdo recolhem-se algumas opiniões que gostassem de registar.  
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CONCLUSÕES 

 

O educador de infância tem um papel fundamental de mediador, organizador do 

ambiente e facilitador das relações, onde está inerente a sua sensibilidade e 

disponibilidade para proporcionar o crescimento da criança. Ao mesmo tempo ele é 

também um sujeito da aprendizagem, pois aprende sobre a dinâmica do 

desenvolvimento infantil e sobre as suas capacidades artísticas, científicas e lúdicas. 

Ocupa um lugar de organizador de ambientes ricos e diversificados e parceiro da 

criança na produção do conhecimento.  

Considera-se este panorama teórico inovador, na medida em que valoriza os aspetos 

relacionais e comunicativos da criança pequena e valoriza o “fazer” do educador de 

infância (a organização diária, o desenvolvimento das relações). Alerta-nos para a 

importância da participação da família em particular e da sociedade em geral. 

Todos estes aspetos levam-nos a repensar práticas e a perceber a necessidade de se 

construir uma base conceptual, com profissionais com formação específica nesta área 

para de uma forma coletiva possam desenvolver projetos pedagógicos, procurando 

continuamente a qualidade em creche. 

Além de questões estruturais, para a qualidade prevalecer é fundamental a criança se 

relacionar com a equipa de atendimento de uma forma saudável, as relações com os 

pares deve ser positivas, não devem existir preocupações dos pais relativamente ao 

desempenho das crianças em relação ao programa adotado pelo educador, a criança 

deve demonstrar motivação e deve existir uma harmonia permanente entre os pais e a 

equipa de atendimento.  

Estes foram os referenciais teóricos deste estudo e a partir dos quais se desenvolveu 

todo o processo de investigação. Os participantes no estudo forneceram informação que 

nos permitiu analisar as necessidades e a partir da sua identificação estabelecer um 

plano de ação que visa ultrapassar as fragilidades encontradas no reconhecimento e na 

valorização da atuação do educador na creche. 
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Apêndice I 

Carta de pedido de autorização para distribuição dos questionários 

 
                                                                                         

 

Exmo. (a) Senhor(a) Diretor(a) do 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

Florbela Maria Francisco Guerreiro, Educadora de Infância, venho por este meio pedir 

autorização para realizar questionários que se destinam aos Educadores de Infância, 

Auxiliares e Pais de crianças que frequentem a Creche. Os Questionários, cujo objetivo 

principal consiste na recolha de dados para um estudo sobre A importância do 

Educador de Infância em Creche, inserem-se na dissertação do Mestrado em 

Educação e Cuidados na Primeira Infância da Escola Superior de Educação de Beja.          

 

                           

Pede deferimento 

 

 

__________________________________ 

 

Vila Nova de Milfontes, 23 de Março de 

2011 
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Apêndice II 

Questionário aos Educadores 

 

Questionário 

“O Educador de Infância em Creche” 
 

O presente trabalho insere-se no âmbito do Mestrado em Educação e Cuidados na 

Primeira Infância, da Escola Superior de Educação de Beja, sendo o seu objetivo 

conhecer a importância do Educador de Infância em contexto de Creche. 

 

Todas as questões que integram este questionário são igualmente importantes, pelo que 

solicito que responda a todas elas. 

Todas as informações serão confidenciais e usadas apenas no referido trabalho. 

 

Faça uma cruz (X) no quadrado que corresponde à sua opção.  

Responda de acordo com a sua situação. 

 
1. Caracterização Pessoal Profissional 

 
1.1. Idade: 

 - Menos de 21 
anos 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 - De 21 a 30 anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - De 31 a 40 anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - De 41 a 50 anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - Mais de 50 anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
    

1.2. Sexo:      
 - Feminino    
 - Masculino    
    

1.3. Habilitações Académicas: 
 - Bacharelato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - Licenciatura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - Mestrado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 - Outro. Qual? ________________________________________________  
    

1.4. Tempo de serviço: 
 - 0-5 Anos  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 - 6-9 Anos   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - 10-15 Anos   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - 16-20 Anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - 20 ou mais   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
    

1.5. Desempenho da Atividade Profissional: 
 Creche    
 Jardim de Infância    

    
1.6. Instituição onde exerce a Profissão 

 Particular    
 Função Pública    
 

2. Desempenho da atividade de Educadora de Infância 
 

2.1. Em qual das valências prefere exercer a sua atividade? 
 Creche    
 Jardim de Infância    
Justifique: 
 
 
 
 

2.2. Considera importante a permanência de uma Educadora em todas as salas de 
Creche (Berçário até aos 3 anos)? 

 Sim    
 Não    
Porquê? 
 
 
 
 

2.3. Enumere por ordem de prioridade as Áreas que considera prioritárias para serem 
desenvolvidas em Creche. Sendo o 1 o mais importante e o 5 o menos importante. 

 Desenvolvimento Motor    
 Desenvolvimento Cognitivo    
 Desenvolvimento Pessoal e Social    
 Higiene, Saúde e Segurança    
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 Afetividade    
  

 
 

   

2.4. “Educar ou Cuidar em Creche”. Qual a sua opinião? 
 
 
 

 
2.5. Considera importante envolver os Pais / Encarregados de Educação “ no Projeto 

Pedagógico em Creche? 
 Sim    
 Não    
Se respondeu Sim indique de que forma. 
 
 
 
 
 

 
3. Formação 

 
3.1. Na sua formação inicial, teve formação ao nível da Primeira Infância? 

 Sim    
 Não    
Se respondeu Sim, especifique o nome da disciplina/área: 
 
 
 
 
Tempo de duração da mesma: ______________________ 
 

3.2. Na sua formação contínua já frequentou ações de formação nesta área? 
 Sim    
 Não    
Se respondeu afirmativamente especifique: 
Quantas? ________________________________________________________ 
Há quanto tempo foi a última? _______________________________________ 
Que contributos trouxe para a sua prática pedagógica?  
 
 
 
 

3.3. Considera importante a formação especializada dos Educadores de Infância que 
trabalham em Creche? 
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 Sim    
 Não    
Porquê? 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 

Obrigado pela vossa colaboração 
                                                                                Florbela Maria Francisco Guerreiro 
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Apêndice III 

Questionário aos auxiliares 

 

Questionário 
“O Educador de Infância em Creche” 

 

O presente trabalho insere-se no âmbito do Mestrado em Educação e Cuidados na 

Primeira Infância, da Escola Superior de Educação de Beja, sendo o seu objetivo 

conhecer a importância do Educador de Infância em contexto de Creche. 

 

Todas as questões que integram este questionário são igualmente importantes, pelo que 

solicito que responda a todas elas. 

Todas as informações serão confidenciais e usadas apenas no referido trabalho. 

 

Faça uma cruz (X) no quadrado que corresponde à sua opção. 

Responde de acordo com a sua situação. 

 

1. Caracterização Pessoal 

1.1. Idade: 

 - Menos de 21 anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - De 21 a 30 anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - De 31 a 40 anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - De 41 a 50 anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - Mais de 50 anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
    

1.2. Sexo:      
 - Feminino    
 - Masculino    
    

1.3. Habilitações Académicas: 
 - 1.º Ciclo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - 2.º Ciclo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - 3.º Ciclo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - Ensino Secundário _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 - Bacharelato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - Outro. Qual? ___________________________________________________  
    

1.4. Experiência Profissional: 
 - 0-5 Anos  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 - 6-9 Anos   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - 10-15 Anos  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - 16-20 Anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - 20 ou mais   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
    

1.5. Desempenho da atividade Profissional: 
 Creche    
 Jardim de Infância    

 ATL    

 

2. Desempenho da atividade de Auxiliar 

2.1. Em qual das valências prefere exercer a sua atividade? 
 Creche    
 Jardim de Infância    
 ATL    
Justifique: 
 
 
 
 
2.2. Considera importante a permanência de uma Educadora nas salas de Creche? 

 Sim    
 Não    
Porquê? 
 
 
 
2.3. Para si colaborar com a educadora é (responder com 1, 2, 3, 4,5 e 6 atribuindo ao 

nº1 o primeiro lugar): 
 Executar ordens da educadora     
 Ajudar nas atividades    
 Zelar pelo bem-estar das crianças    
 Limpar/arrumar os materiais da sala    
 Participar nas atividades    
 Planificar/refletir as atividades com a educadora    
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2.4. Na sua opinião as atividades desenvolvidas na sala são planificadas (combinadas, 
organizadas) com a Educadora: 

 Sim    
 Não    
     
 Se respondeu Não:    
 A Educadora informa-a do objetivo/finalidade da atividade   
 A Educadora não a informa do objetivo  
     
 Em caso de não a informar  
 Pede indicações à educadora sobre o trabalho a fazer  
 Age naturalmente sem pedir qualquer informação  
 

3. Formação 

3.1. No seu percurso profissional teve acesso a formação? 
 Sim    
 Não    
Se respondeu Sim, mencione quando e qual foi o tipo de formação. 
 
 
 

3.2. Considera que o pessoal auxiliar que trabalha em Creche devia frequentar um 
curso de formação? 

 Sim    
 Não    
Porquê? 
 
 
 
 
 
     
   Obrigado pela vossa colaboração 

Florbela Maria Francisco Guerreiro 
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Apêndice IV 

Questionário aos pais 
 

Questionário 

“O Educador de Infância em Creche” 
 

 

O presente trabalho insere-se no âmbito do Mestrado em Educação e Cuidados na 

Primeira Infância, da Escola Superior de Educação de Beja, sendo o seu objetivo 

conhecer a importância do Educador de Infância em contexto de Creche. 

 

Todas as questões que integram este questionário são igualmente importantes, pelo que 

solicito que responda a todas elas. 

Todas as informações serão confidenciais e usadas apenas no referido trabalho. 

 

Faça uma cruz (X) no quadrado que corresponde à sua opção. 

Responda de acordo com a sua situação. 

 

1. Caracterização Pessoal 

1.1. Idade: 

 - Menos de 21 anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 - De 21 a 30 anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - De 31 a 40 anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - De 41 a 50 anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - Mais de 50 anos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
    

1.2. Sexo:      
 - Feminino    
 - Masculino    
    

1.3. Habilitações Académicas: 
 - 1.º Ciclo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - 2.º Ciclo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - 3.º Ciclo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - Ensino Secundário _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 - Bacharelato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 - Outro. Qual? ___________________________________________________  
    

1.4. Profissão:_______________________________________________ 
    

1.5. Número de filhos:__________________________ 
 

 

2. A entrada do seu filho na creche 

2.1. Quantos filhos seus já frequentaram a Creche? __________ 
 

2.2. Neste momento quantos filhos tem a frequentar a creche? __________ 
 

2.3. Com que idade começou (começaram) o(s) seu(s) filho(s) a frequentar a Creche? 
 4 Meses – 12 meses      
 12 Meses – 18 meses       
 18 Meses – 24 meses    
 24 Meses – 36 meses    
     

2.4. Qual o motivo pelo qual colocou o(s) seu(s) filho(s) na Creche? 
 Porque tinha de trabalhar      
 Porque considero importante para o desenvolvimento do meu filho   
 Porque estava na altura ideal para conviver com outras crianças  
 Outro  
 Qual? 

 
 
 
 

 

3. A Creche 

3.1. Considera importante a permanência de uma Educadora na sala de Creche? 
 Sim    
 Não    
 Porquê? 

 
 
 
 

3.2. Atribua a classificação de 1,2,3,4 e 5 às seguintes áreas que podem ser 
desenvolvidas em contexto de Creche, considerando 1 a mais importante e 5 a 
menos importante. 

 Desenvolvimento Motor    
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 Desenvolvimento Cognitivo    
 Desenvolvimento Pessoal e Social    
 Higiene, Saúde e Segurança    
 Afetividade    
     

3.3. O que significa para si um contexto de qualidade em Creche? 
 
 
 
 

3.4. Tem conhecimento do Projeto Pedagógico da sala do seu/sua filho(a)? 
 Sim    
 Não    
     
Se respondeu afirmativamente á questão 3.4 especifique: 

3.5. Existe algum aspeto que gostasse de ver tratado no mesmo? 
 Sim    
 Não    
Se respondeu afirmativamente, especifique qual: 
 
 
 
 

3.6. Costuma participar em atividades desenvolvidas na sala do seu /sua filho (a)? 
 Sim    
 Não    
Se respondeu Sim, indique quais: 
 
 
 
 

3.7. Considera importante a participação dos pais em atividades desenvolvidas em 
contexto de Creche? 

 Sim    
 Não    
Porquê? 
 
 
 
 
 

Obrigada pela vossa colaboração 
Florbela Maria Francisco Guerreiro 
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Apêndice V 

Quadro relativo ao tratamento de dados da questão 2.3 do questionário às educadoras 

 

 

 

 

 

 

Inquiri
das 

Afetividade Higiene, Saúde 
e Segurança 

Desenv. 
Cognitivo 

Desenv. Motor Desenv. Pessoal 
e Social 

Priorid
ade 

Pontua
ção 

Priorid
ade 

Pontua
ção 

Priorid
ade 

Pontua
ção 

Priorid
ade 

Pontua
ção 

Priorid
ade 

Pontua
ção 

2 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 
3 1 5 3 3 4 2 5 1 2 4 
4 2 4 1 5 5 1 4 2 3 3 
5 2 4 1 5 5 1 4 2 3 3 
6 2 4 1 5 3 3 5 1 4 2 
7 4 2 1 5 3 3 5 1 4 2 
8 2 4 1 5 5 1 4 2 3 3 
9 1 5 2 4 4 2 5 1 3 3 

10 1 5 2 4 4 2 5 1 3 3 
11 2 4 1 5 4 2 5 1 3 3 
12 1 5 5 1 3 3 4 2 2 4 
13 1 5 5 1 4 2 3 3 2 4 
14 2 4 1 5 3 3 5 1 4 2 
15 5 1 2 4 4 2 3 3 1 5 
16 1 5 2 4 4 2 3 3 5 1 
17 1 5 5 1 3 3 2 4 4 2 
18 2 4 1 5 4 2 3 3 5 1 
19 1 5 2 4 5 1 3 3 4 2 
20 1 5 2 4 4 1 3 3 5 1 
21 2 4 1 5 5 1 4 2 3 3 

           
           
∑  87       79       40        41  52 
Χ           
%  

% 
      

% 

 
% 

  

  

 
 

% 
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Apêndice VI 

Quadro relativo ao tratamento de dados da questão 2.3 do questionário às auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inqui
ridas 

Zelar pelo 
bem-estar 

das crianças 

Participar 
nas 

atividades 

Ajudar nas 
atividades 

Planificar 
com a ed. 

Executar 
ordens da ed. 

Limpar 
materiais 

Prior
idade 

Pont
uaçã

o 

Prior
idade 

Pont
uaçã

o 

Prior
idade 

Pont
uaçã

o 

Prior
idade 

Pont
uaçã

o 

Priori
dade 

Pont
uaçã

o 

Prior
idade 

Pont
uaçã

o 
2 1 6 2 5 3 4 4 3 6 1 5 2 
3 4 3 5 2 2 5 1 6 3 4 6 1 
4 1 6 3 4 2 5 4 3 5 2 6 1 
5 1 6 3 4 2 5 5 2 6 1 4 3 
6 1 6 5 2 6 1 2 5 3 4 4 3 
7 1 6 3 4 2 5 5 2 6 1 4 3 
8 1 6 4 3 3 4 6 1 2 5 5 2 
9 1 6 3 4 2 5 5 2 6 1 4 3 

10 1 6 6 1 3 4 2 4 4 3 5 2 
11 3 4 5 2 2 5 6 1 1 6 4 3 
12 1 6 2 5 3 4 6 1 4 3 5 2 
13 1 6 3 4 2 5 5 2 4 3 6 1 
14 1 6 2 5 4 3 3 4 5 2 6 1 
15 2 5 5 2 3 4 1 6 4 3 6 1 
16 1 6 4 3 3 4 2 5 6 1 5 2 
17 1 6 3 4 4 3 2 5 6 1 5 2 

             
∑  90  54  66  52  41  32 
%  26.9

% 
 16.1

% 
 19.7

% 
 15.5%  12.2

% 
 9.6% 
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Apêndice VII 

Quadro relativo ao tratamento de dados da questão 2.3 do questionário aos pais 

 

-

 

 

 

 

Inquiri
das 

Afetividade Higiene, Saúde 
e Segurança 

Desenv. 
Cognitivo 

Desenv. Motor Desenv. Pessoal 
e Social 

Priorid
ade 

Pontua
ção 

Priorid
ade 

Pontua
ção 

Priorid
ade 

Pontua
ção 

Priorid
ade 

Pontua
ção 

Priorid
ade 

Pontua
ção 

1 4 2 5 1 1 5 2 4 3 3 
2 2 4 4 2 3 3 5 1 1 5 
3 4 2 5 1 1 5 2 4 3 3 
4 4 2 5 1 1 5 2 4 3 3 
5 5 1 5 1 2 4 3 3 4 2 
6 4 2 3 3 5 1 2 4 1 5 
7 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 
8 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 
9 4 2 5 1 1 5 2 4 3 3 
10 2 4 4 2 3 3 5 1 1 5 
11 2 4 4 2 3 3 5 1 1 5 
12 2 4 4 2 3 3 5 1 1 5 
13 5 1 4 2 1 5 2 4 3 3 
14 1 5 2 4 5 1 3 3 4 2 
15 3 3 1 5 4 2 5 1 2 4 
16 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 
17 1 5 4 2 3 3 5 1 2 4 
18 1 5 2 4 4 2 5 1 3 3 
19 4 2 5 1 1 5 2 4 3 3 
20 2 4 1 5 5 1 4 2 3 3 
21 3 3 1 5 4 2 2 4 5 1 
22 4 2 2 4 5 1 3 3 1 5 
23 2 4 5 1 4 2 3 3 1 5 
24 5 1 1 5 3 3 4 2 2 4 
           
∑  73         61  74  63  85 
Χ           
%  20.5%    17.1 

% 
 20.8%  17.7%  23.9% 


