
Encontrando Creches de Alta
QualidadePara Bebês e Crianças Pequenas

Great by 8 busca criar uma comunidade onde
crianças pequenas prosperem, conectando famílias de West Hartford

com serviços e recursos na nosoa
comunidade. Para receber informações

do Great by 8 e participar, envie um e-mail
whgreatby8@gmail.com.

Uma Lista de Verificação Para 
Cuidados Infantis de Qualidade√

Um programa da
 Bridge Family Center

Um programa da
 Bridge Family Center



Cuidados de alta qualidade para bebês e crianças 
são essenciais no apoio às famílias trabalhadoras. 
Use esta lista de verificação para auxiliar a busca da 
sua família por cuidados de alta qualidade. Embora 
a segurança seja fundamental, relacionamentos 
deconfiança, exploração, e engajamento também 
são essenciais para o rápido desenvolvimento  
d mente.

Uma Lista de Verificação 
Para Cuidados 

Infantis de Qualidade

Espaço Interno/Externo
Procure por:
•  Crianças movendo-se facilmente na sala
• Grandes áreas internas e externas para jogos em 

grupo
•  Brinquedos limpos e funcionais à altura/nível da 

criança
•  Diferentes tipos de brinquedos para bebês, 

crianças pequenas e salas pré-escolares
•  Transições suaves entre atividades - espera 

mantida ao mínimo
• Elementos familiares na sala de aula, como fotos 

de família

Perguntas a serem feitas:
•  Como as crianças são fisicamente ativas quando 

não podem ir ao ar livre?
•  Com que frequência os brinquedos são trocados?

Foco Centrado na Criança
Procure por:
•  Atenção contínua e ativa da equipe com as crianças
•  Professores usando sentenças positivas ao falar com as 

crianças
•  Professores conversando com as crianças ao nível dos olhos 

das crianças
•  Professores respondendo a sinais emocionais/choro
•  Professores segurando crianças para mamar na mamadeira
•  Arte criada por crianças, em vez de projetos aperfeiçoados 

pelo professor
•  Livros e materiais apropriados para crianças
•  Sinais óbvios de apego e afeto da criança para professor e 

professor para criança

Perguntas a serem feitas:
•  As crianças têm os mesmos professores ao longo do dia e 

semana?
• Qual é a sua política de gestão de comportamento?
• Qual é a proporção de adultos/equipe para as crianças?

Planejamento e Estrutura de 
Funcionários
Procure por:
• Professores mostrando senso de humor, 

empatia e calma com as crianças, famílias e 
colegas de trabalho

 Perguntas a serem feitas:
• Quais são as qualificações exigidas para 

professores, assistentes de professores e 
substitutos?

•  Quanta experiência e treinamento cada 
professor tem com cada faixa etária?

•  Existe um diretor da escola?
•  Qual currículo os professores usam?
•  Os professores planejam as aulas? Quando?
•  Como os professores planejam de forma 

individual para a necessidade de cada 
criança?

Parceria com os Pais
Procure por:
•  Sistema de comunicação aos pais que pode 

incluir informações relacionadas a lanches/ 
refeições, planos de aula ou horários

Perguntas a serem feitas:
•  Como as informações são compartilhadas 

entre os professores e as famílias?
•  Existem reuniões de pais e professores?
•  As informações são compartilhadas 

diariamente?
•  Como a escola apóia a visita dos pais?
•  Como as famílias são notificadas se surgirem 

problemas?
•  Como as famílias podem se comunicar de 

forma significativa sobre mudanças em casa 
com os professores?

•  Você pode compartilhar o manual dos pais?

√
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Saúde e Segurança
Procure por:
•  Instalações bem conservadas
•  Licença afixada do Departamento de Saúde
•  Equipamentos de segurança, como detectores de 

fumaça em cada sala, um kit de primeiros socorros 
totalmente abastecido e saída de emergência 
alternativa claramente sinalizada

Perguntas a serem feitas:
• Quais são os procedimentos de limpeza e 

saneamento?
•  Quais procedimentos de segurança você possui?
•  Como as alergias são tratadas?
•  Os professores são treinados em primeiros 

socorros e RCP?
•  Qual é a política de saúde e bem-estar?
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