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Introdução à Escala ITERS-3

Essa terceira edição da ITERS é uma revisão significativa que apresenta 
inovações tanto no conteúdo quanto na aplicação da escala, ao mesmo tem-
po que dá continuidade às duas características principais da ITERS — sua 
definição global de qualidade e seu uso da observação como fonte primária 
de informação na qual se basear para fazer a avaliação da qualidade da sala/
ambiente. Continuamos a ter uma visão abrangente do desenvolvimento e 
educação na primeira infância que inclui os aspectos físico, socioemocional 
e cognitivo, bem como a saúde e segurança das crianças. Consideramos o 
ambiente físico, as relações das crianças umas com as outras, com adultos 
significativos no ambiente e as interações como interligadas. O ensino ocorre 
ao longo do dia quando os professores interagem com as crianças que estão 
brincando e durante as brincadeiras.

A ITERS original (Harms, Cryer & Clifford, 1990) continha 34 Itens 
organizados em 7 subescalas. Cada Item era apresentado como uma escala 
do tipo Likert de 7 pontos com quatro níveis de qualidade, cada um deles 
definido por um parágrafo descritivo que ilustrava os aspectos desejados 
de qualidade. A ITERS-Revised Edition (Harms, Cryer & Clifford, 2003) 
consistia de 39 Itens organizados em 7 subescalas. Na edição revisada, cada 
nível de cada item era definido por indicadores numerados. Essa mudança 
permitiu aos avaliadores atribuir pontuações de forma mais exata e usar 
as medidas de modo mais preciso para orientar a melhoria da proposta do 
atendimento. A ITERS-R Updated Version (Harms, Cryer & Clifford, 2006) 
continha 39 Itens e 7 subescalas, mas incluía uma folha de pontuação e no-
tas de esclarecimento expandidas. A ITERS-R atualizada serviu como base 
para a atual e completamente revisada ITERS-3. Mantivemos a abordagem 
de utilizar indicadores que são avaliados com base na observação da sala e 
adicionamos e revisamos profundamente Itens e indicadores, de modo que 
correspondessem aos conhecimentos e às práticas atuais do campo.

As versões anteriores da ITERS eram destinadas a grupos nos quais a 
maioria das crianças tem menos de 30 meses (2,5 anos). A ITERS-3 expande 
essa faixa etária, sendo válida e apropriada para salas nas quais a maior parte 
das crianças tenha menos de 36 meses, portanto, cobrindo todo o período 

de nascimento até 3 anos. Essa expansão torna a ferramenta mais alinhada 
com a estrutura da maioria dos programas de educação infantil dos Estados 
Unidos, que agrupam as crianças em turmas de acordo com as suas idades 
de ano em ano e também torna a escala complementar ao ECERS-3, que 
se aplica a salas nas quais a maior parte das crianças tem mais de 3 anos.

A atribuição de pontuação na ITERS-3 mantém a prática de marcar 
cada conjunto de indicadores de qualidade com sim/não, para, assim, pon-
tuar os Itens entre 1-7. Além disso, mantivemos seis das sete subescalas 
da  ITERS-R. Eliminamos a subescala Pais e Membros da equipe devido 
à variação limitada nas pontuações e à dependência completa dessas pon-
tuações nas informações fornecidas por diretores ou professores e não em 
observação. A pontuação total é também calculada da mesma maneira que 
na ITERS-R. Recomendamos, também, que todos os indicadores sejam 
marcados para além daqueles que seriam necessários para identificar a pon-
tuação do Item. Isto é sugerido para que, dessa forma, tenhamos uma visão 
mais completa da qualidade e para fornecer orientações mais desenvolvidas 
sobre a melhoria da qualidade.

Diversas fontes de informação orientaram o nosso processo de revisão. 
Primeiro, consideramos a literatura atual sobre desenvolvimento infantil, 
educação na primeira infância e desafios emergentes nos espaços de edu-
cação infantil (por exemplo: uso apropriado de tecnologia), bem como as 
recomendações de saúde e segurança. Essa verificação da literatura garan-
tiu que a ITERS-3 incorporasse as visões atuais e as práticas baseadas em 
pesquisa destinadas a apoiar o desenvolvimento de crianças. Embora a lista 
completa de materiais considerados nesse processo seja extensa demais para 
incluir nessa introdução, diversos deles merecem menção.

Com maior ênfase no desenvolvimento cognitivo, incluindo matemá-
tica, linguagens e ciência, as seguintes publicações foram imprescindíveis 
na orientação das nossas revisões: a terceira edição de Developmentally 
Appropriate Practice in Early Childhood Programs Serving Children 
from Birth through Age 8 (Copple & Bredekamp, 2009) e Developmentally 
Appropriate Practice: Focus on Infants and Toddlers (Copple et al., 2013), 
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da National Association for the Education of Young Children’s [NAYEC], 
Mind in Society: the Development of higher Psychological Process (1978), 
de Vygotsky, a declaração de posição do National Council of Teachers of 
Mathematics (NCTM) “What is Important in Early Childhood Mathematics?” 
(NCTM, 2013); Mathematics Learning in Early Childhood (National  Research 
Council, 2009); a declaração de posição conjunta sobre ferramentas de mí-
dia interativas e tecnologia da NAYEC e do Fred Rogers Center for Early 
Learning and Children’s Media at Saint Vincent College (2012); Preventing 
Reading Difficulties in Young Children (National Research Council, 1998); 
Standard Consumer Safety Performance Specification for Public Use Play 
Equipment for Children 6 Months through 23 Months (2011a) e Standard 
Consumer Safety Performance Specification for Playground Equipment 
for Public Use (2011b), da ASTM International; Caring for Our Children: 
National Health and Safety Performance Standards (American Academy 
of Pediatrics, American Public Health Association & National Resource 
Center for Health and Safety in Child Care and Early Education, 2011); e o 
manual Public Safety Handbook (2010), da U.S. Consumer Product Safety 
Commission.

Outra fonte importante de informação que guiou nosso processo 
de revisão foi a análise de dados de mais de 1.200 salas avaliadas com 
a ITERS-R. Utilizando esse vasto conjunto de dados, examinamos em 
detalhe o funcionamento de cada indicador e Item da ITERS-R. Isso nos 
permitiu ajustar a posição de indicadores na ITERS-3, modificar e adicionar 
indicadores para melhorar a avaliação. Esse processo também nos ajudou a 
identificar lacunas na nossa avaliação de elementos-chave no ambiente. Uma 
última e vital fonte de informação foi a aberta e próxima comunicação que 
mantivemos com os educadores em campo, incluindo professores em sala, 
diretores das unidades, agências de licenciamento, assessores especializados, 
pesquisadores, corpo docente de faculdades e outros locais de treinamento, e 
nossos colegas próximos no ERSI que desenvolvem treinamento e avaliação 
de confiabilidade para usuários do material ERS em todos os Estados  Unidos. 
A experiência dos autores de observar contextos de educação infantil, treinar 
observadores, conduzir pesquisas e trabalhar com profissionais das instâncias 
locais, estaduais e nacionais da Quality Rating and Improvement Systems 
(QRIS) ajudou a informar as mudanças nessa revisão.

As diferenças entre a ITERS-3 (2017) e a ITERS-R Updated (2006)

• A ITERS-R se aplica a salas onde a maioria das crianças tem menos 
de 30 meses (2,5 anos).

• A ITERS-3 expande a faixa etária e se aplica a salas onde a maioria das 
crianças tem menos de 36 meses, sendo, portanto, válida e apropriada 
para salas que atendem crianças do nascimento até os 3 anos de idade.

• A ITERS-R considera o que é observado durante a observação, bem 
como os relatórios dos professores sobre o resto do dia para determinar 
as pontuações de alguns Itens.

• A ITERS-3 considera apenas o que é observado durante um período de 
3 horas para determinar a pontuação de todos os Itens que se referem 
à prática e ao atendimento, incluindo atividades, interações e o uso 
da linguagem. Mais tempo pode ser adicionado apenas para verificar 
materiais ou itens de segurança no playground ou para observar os 
diferentes momentos do dia.

• A ITERS-R tem 39 Itens organizados em 7 subescalas: Ambiente e 
Mobiliário, Rotinas de Cuidado Pessoal, Ouvir e Falar, Atividades, Inte-
ração, Organização dos Momentos do Dia, Pais e Membros da Equipe.

• A ITERS-3 tem 33 Itens organizados em 6 subescalas: Ambiente e Mo-
biliário, Rotinas de Cuidado Pessoal, Linguagem e Livros, Atividades, 
Interação e Organização dos Momentos do Dia. A subescala de Pais e 
Membros da Equipe foi retirada por se basear quase exclusivamente nos 
relatos de membros da equipe e não em observação. Diversos outros 
Itens que frequentemente não são observados, como Cumprimentos/
partida e Cochilo/descanso, foram descartados ou modificados.

• A ITERS-R exige uma aprofundada observação do número e da qua-
lidade dos materiais disponíveis.

• A ITERS-3 exige menor observação dos materiais disponíveis e maior 
observação de como os professores utilizam o material para conduzir 
as crianças a aprender.

• A ITERS-R contém três Itens de “Ouvir e Falar”.
• A ITERS-3 contém seis Itens de “Linguagem e Livros”, ressaltando 

a importância das interações com a linguagem ao apoiar o desenvol-
vimento de crianças pequenas. Além disso adicionamos indicadores 
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específicos ao longo da escala para medir o uso da linguagem por parte 
dos professores no contexto de atividades para orientar a aprendizagem.

• A ITERS-R contém 10 Itens para avaliar “Atividades” de diferentes tipos 
com ênfase em ensinar habilidades enquanto as atividades ocorrem.

• A ITERS-3 contém um novo Item de “Matemática”, reconhecendo que 
a aprendizagem de matemática se inicia no nascimento.

• A ITERS-R contém quatro Itens de “Interação”.
• A ITERS-3 contém seis Itens de “Interação”, ressaltando o papel cen-

tral que as relações possuem na aprendizagem e desenvolvimento de 
crianças pequenas.

Confiabilidade e validade da ITERS-3

A ITERS-3 é a revisão da amplamente usada e documentada Infant/
Toddler Environment Rating Scale, Revised and Updated (ITERS-R, 2006), 
parte de uma família de instrumentos projetados para avaliar a qualidade 
geral de ambientes da educação infantil. Juntas, essas escalas foram utili-
zadas em projetos de pesquisa importantes nos Estados Unidos, bem como 
em diversos outros países. Com apenas algumas exceções (Sabol & Pianta, 
2014), muitas pesquisas conduzidas nos Estados Unidos têm documentado a 
confiabilidade e validade das pontuações da Environment Rating Scale por 
meio de estudos que mostram a relação com outras medidas de qualidade e 
com os resultados cognitivos, linguísticos e socioemocionais no momento 
e de longo prazo das crianças (Bisceglia et al., 2009; Burchinal, Kainz & 
Cai, 2001; Burchinal, Peisner-Feinberg et al., 2002; Burchinal, Roberts et al., 
2006; Cryer et al., 1999; Gordon et al., 2013; Harms, Clifford & Cryer, 2005; 
Helburn, 1995; Henry et al., 2004; Hong et al., 2015, Iruka & Morgan, 2014; 
La Paro, Williamson & Hatfield, 2014; Love et al., 2004; Manning et al., 
2017; Peisner-Feinberg et al., 1999; Ruzek et al., 2014; Sabol & Pianta, 2013; 
Setodji, Le & Schaack, 2013; Whitebook, Howes & Phillips, 1989). Um nú-
mero crescente de evidências cada vez maior sugere que as pontuações nas 
escalas são confiáveis, válidas e associadas com o desempenho das crianças 
também em contextos internacionais (Aboud & Hossain, 2011; Bull, Yao 
& Ng, 2017; Côté et al., 2013; Deynoot-Schaub & Riksen-Walraven, 2006; 

Goelman et al., 2006; Grammatikopoulos et al., 2017; Herrera et al., 2005; 
Manning et al., 2017; Pinto, Pessanha & Aguiar, 2013; Sammons et al., 2011; 
Sylva et al., 2004; Vermeer et al., 2016). Porém, a magnitude da relação entre 
os resultados de desenvolvimento e qualidade global medida pela ERS, bem 
como por outras ferramentas de qualidade de cuidados infantis e educação, 
foi relativamente pequena (Burchinal, Kainz & Cai, 2011). A nova edição, 
ITERS-3, é pensada para melhorar a predição do desempenho das crianças 
através de uma maior ênfase nas interações de linguagem durante as ati-
vidades em curso, ao mesmo tempo que mantém a atenção na importância 
dos diferentes aspectos de desenvolvimento para crianças.

Já que a validade corrente e preditiva da ITERS-R e da ECERS-3 es-
tão bem estabelecidas e a revisão atual mantém as propriedades básicas do 
instrumento original, o foco dos primeiros estudos de campo da ITERS-3 
foi primariamente observar quanto a metodologia conseguiu manter a ha-
bilidade de observadores treinados a usarem de maneira confiável. Estudos 
adicionais serão necessários para documentar a relação continuada com outras 
medidas de qualidade, bem como documentar sua habilidade de prever o 
desempenho infantil. Quando novos estudos forem conduzidos, eles serão 
postados no site do ERSI (www.ersi.info).

Depois de uma extensa revisão, os autores conduziram pequenos es-
tudos-piloto da ITERS-3 no início do verão de 2016 e uma testagem maior 
da escala no outono. A realização desse teste se deu devido à cooperação 
de três agências estaduais que têm usado instrumentos de ERS nos seus 
Quality Rating and Improvement Systems. Um grupo de nove observado-
res desses estados que eram proficientes na utilização da versão anterior 
(ITERS-R) recebeu treinamento na nova ITERS-3, incluindo treinamento 
de campo no qual eles demonstraram níveis adequados de confiabilidade. 
O treinamento ocorreu na Carolina do Norte (para observadores da Geórgia 
e Pensilvânia) e em Seattle (para observadores de Washington). Todos os 
avaliadores atingiram uma confiabilidade de 85% de concordância, com 
desvio de um ponto nos 33 Itens da escala. Oito desses observadores foram 
capazes de atingir esse nível de confiabilidade, acompanhando um treinador 
experiente nas suas três primeiras observações conjuntas em salas de verdade 
operando normalmente. O nono observador precisou de mais uma tentativa 
para atingir a confiabilidade. Outros avaliadores foram treinados por esses 
observadores altamente confiáveis quando eles voltaram para seus estados. 
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Todos os observadores do estudo cumpriram completamente a exigência de 
serem confiáveis 85% do tempo ao longo de três observações, acompanhados 
por um observador treinado e aprovado pelos autores. Depois de alcançar 
esse nível básico de confiabilidade, os avaliadores treinados foram parea-
dos uns com os outros para conduzir o estudo de confiabilidade. Deve ser 
observado que esses avaliadores treinados possuíam uma vasta experiência 
na utilização de instrumentos de ERS. Deve-se esperar que um período de 
treinamento mais intenso seja necessário para treinar avaliadores novos.

A amostra do estudo consistiu de 53 salas nos seguintes estados: Geórgia 
(15), Pensilvânia (16), Washington (18) e Carolina do Norte (4, realizada ime-
diatamente após a sessão de treinamento). As salas foram selecionadas com o 
objetivo de ter aproximadamente 1/3 do total composto por unidades de baixa 
qualidade, 1/3 de qualidade média e 1/3 de alta qualidade, baseado nos dados 
disponíveis por meio do licenciamento dos estados e de informações do Quality 
Rating and Improvement System. Enfim, a amostra foi ligeiramente distorcida, 
os dados da testagem mostraram relativamente poucas salas com pontuações 
elevadas e a maioria na faixa das pontuações moderadas a baixas, mas uma 
distribuição adequada foi atingida para permitir o exame do uso da escala 
em unidades que apresentavam níveis variados de qualidade nesses estados.

Dois observadores avaliaram o ambiente da sala ao mesmo tempo, mas 
o fizeram de forma independente um do outro. A avaliação principal ocorreu 
durante um horário nobre do dia por exatamente 3 horas, com apenas algum 
tempo adicional sendo dispensado para examinar a área de coordenação mo-
tora ampla (se essa não foi utilizada durante a observação), Refeições/lanches 
e Troca de fraldas/uso de banheiro (se essas rotinas não ocorreram durante 
a observação) e materiais de sala que não puderam ser observados durante o 
período formal de observação. Em cada um desses casos só foram permiti-
das pontuações para indicadores específicos. No caso de Refeições/lanches, 
os indicadores relacionados a provisões sanitárias e valor nutricional dos 
alimentos puderam receber pontuações. No caso de Troca de fraldas/uso do 
banheiro, apenas os indicadores relacionados a provisões sanitárias puderam 
ser avaliados. No tocante às atividades de coordenação motora ampla e aos 
Itens 14-24, apenas os indicadores relacionados a materiais e equipamentos 
puderam receber pontuações. Todas as outras pontuações, como interação entre 
alunos e professores, disponibilidade de materiais e atividades de aprendiza-
gem, foram baseadas exclusivamente no período de 3 horas de observação.

Confiabilidade de um Indicador: A confiabilidade de um Indicador é a 
proporção ou porcentagem das pontuações que corresponderam exatamente 
em cada indicador nas avaliações feitas por dois observadores independen-
temente completando a ITERS-3 durante o mesmo período de tempo. Entre 
os 33 Itens da ITERS-3, havia um total de 476 indicadores na versão do 
estudo-piloto do instrumento. Os avaliadores foram instruídos a marcar todos 
os indicadores em todas as salas. A confiabilidade média tomando todos os 
indicadores e pares de avaliadores foi de 86,9%. Os indicadores recebem a 
avaliação de Sim ou Não, sendo possível a diversos indicadores receber um 
Não se Aplica (NA) em circunstâncias específicas. Além disso, seis dos Itens 
poderiam ser classificados como NA. Nesses casos, NA foi designado como 
a pontuação de todos os indicadores contidos no(s) Item(ns). Poucos indica-
dores tiveram pontuação abaixo de 75%, e depois da testagem os autores os 
examinaram e/ou os eliminaram, ou fizeram mudanças para melhorar sua 
confiabilidade. A versão final da escala inclui 457 indicadores em 33 Itens.

Confiabilidade de um Item: Por conta da natureza do sistema de pon-
tuação, é teoricamente possível ter alto grau de concordância no nível dos 
indicadores, mas baixo grau de concordância no nível dos Itens. Duas 
medidas de concordância dos Itens foram calculadas. Primeiro, calculamos 
a concordância entre pares de observadores dentro de um ponto na escala 
de 7 pontos. Tomando todos os 33 Itens, uma concordância exata ocorreu 
em 60,6% dos casos, e uma concordância dentro de uma diferença de até 
um ponto, em 86,1% dos casos. Tomando os Itens individualmente, a con-
cordância dentro de 1 ponto de diferença teve seu menor índice no Item 4, 
Exposição de materiais para crianças (69,8%), e seu maior índice nos Itens 
5, Refeições/lanches, e 20, Natureza/ciência (ambos, 94,4%).

Uma segunda medida de confiabilidade mais conservadora é o 
coeficiente Cohen de Kappa, que leva em consideração a magnitude da 
diferença entre as pontuações. Para medidas dentro de uma escala ordinal, 
uma versão do coeficiente de Kappa é a metodologia mais apropriada e foi 
utilizada para os dados da testagem-piloto. A média Kappa dos 33 Itens foi 
de .600. O coeficiente menor foi de .376 no Item 3, Organização da Sala, e 
o maior foi de .753 no Item 13, O uso dos livros com as crianças. O Item 3 
foi o único com uma pontuação abaixo de .40. Seis outros Itens tiveram 
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um Kappa ajustado abaixo de .500. Todos esses Itens receberam pequenas 
alterações para ajudar a melhorar sua confiabilidade. Essas mudanças feitas 
nos indicadores supracitados devem resultar em Kappas um pouco maiores 
para os Itens com menores pontuações sem mudar seus conteúdos básicos. 
Essas mudanças estão incluídas na versão atual da escala. Mesmo utilizan-
do a medida de confiabilidade mais conservadora, os resultados, no geral, 
indicam um grau aceitável de confiabilidade do instrumento como um todo.

Correlação Intraclasse: Uma terceira forma de observar a confiabilida-
de é a correlação intraclasse, que examina o nível de concordância entre 
observadores independentes. Ela leva em consideração tanto a correlação 
entre os observadores quanto as diferenças nas magnitudes absolutas das 
pontuações atribuídas por ambos os avaliadores. Determinamos o coefi-
ciente absoluto de concordância na correlação intraclasse, em um modelo 
misto de duas vias, estimando as médias, onde o 0 representa não haver 
correlação entre as avaliações e o 1 representa haver correlação perfeita. 
No nível do Item, o coeficiente médio foi de .83, variando de .647 para o 
Item 3, Organização da sala, até .943 para o Item 13, O uso de livros com 
as crianças. Os coeficientes das subescalas e das pontuações totais estão 
exibidos na tabela a seguir. Geralmente uma correlação de .85 ou mais é 
considerada aceitável. Apenas a subescala de Espaço e Mobiliário ficou 
abaixo desse nível.

Correlação Intraclasse: Subescalas e Escala Completa
Subescala Correlação
Subescala 1: Espaço e Mobiliário 0.764

Subescala 2: Rotinas de Cuidado Pessoal 0.857

Subescala 3: Linguagem e Livros 0.940

Subescala 4: Atividades 0.895

Subescala 5: Interação 0.917

Subescala 6: Organização dos Momentos do Dia 0.870

Média das Subescalas 1 — 6 0.875
Escala Completa (baseada na pontuação de Observação) 0.915

Consistência Interna: Por fim, examinamos a escala para averiguar sua 
consistência interna. Essa é a medida do nível que a escala completa e as 
subescalas parecem estar medindo conceitos comuns. No geral, a escala tem 
um alto grau de consistência interna com um coeficiente alfa de Cronbach 
de .914. Esse resultado permite maior confiança de que um conceito unifi-
cado, que chamamos de qualidade do ambiente, está sendo mensurado. Nós 
também examinamos o grau que as subescalas exibem de consistência, isto 
é, elas estão medindo os subcomponentes de qualidade consistentemente? 
A tabela a seguir mostra a estimativa dos alfas de Cronbach para cada 
subescala e a escala completa baseada nas 106 observações da testagem. 
Estimativas de alfa de Cronbach de .6 ou mais em geral são consideradas 
como níveis aceitáveis de consistência interna. Nenhum Item ou subescala 
ficou abaixo desse padrão.

Consistência interna
Subescala  Alfa de Cronbach
Subescala 1: Espaço e Mobiliário 0.761

Subescala 2: Rotinas de Cuidado Pessoal 0.855

Subescala 3: Linguagem e Livros 0.940

Subescala 4: Atividades 0.893

Subescala 5: Interação 0.915

Subescala 6: Organização dos Momentos do Dia 0.868

Média das Subescalas 1 — 6 0.872
Escala Completa (Itens 1-33) 0.914

No geral, a testagem demonstrou elevado grau de concordância entre 
os avaliadores nos indicadores da escala, nos Itens e no nível geral da es-
cala completa, bem como bons níveis de consistência nas subescalas e na 
escala toda. Essas conclusões são comparáveis àquelas feitas por estudos 
similares de autores para a ITERS-R e a ECERS-3 que foram, por sua 
vez, confirmados pelo trabalho de outros pesquisadores independentes, 
como descrito no início desta seção. Além disso, as escalas se mostraram 
muito úteis em diversos estudos envolvendo a qualidade de ambientes 
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para crianças pequenas. As escalas também se mostraram possíveis para 
observadores atingirem níveis aceitáveis de confiabilidade com um nível 
razoável de treinamento e supervisão. No total, esse conjunto de análises 
claramente apoia a possibilidade de utilizar a escala confiavelmente em 
ambientes do mundo real.

Nós não apresentamos dados normativos em virtude do tamanho da 
amostra, do método de seleção da amostra e da cobertura geográfica res-
trita. Esses dados serão postados no site do ERSI (www.ERSI.info) quando 
estiverem disponíveis. Tanto para a ECERS-R quanto para a ECERS-3, 
pesquisadores utilizando grandes bancos de dados encontraram um conjunto 
expandido de subescalas, citadas como “subescalas baseadas em indicadores”, 
que apontam para a existência de outra camada de conceitualização que 
inclui o conceito completo de qualidade (Clifford & Neitzel, 2015). Artigos 
sobre atribuição de pontuações às subescalas baseadas em indicadores es-
tão sendo preparados nesse momento. Há poucas evidências reveladas por 
essas análises de que as subescalas baseadas em indicadores podem prever 
alguns desempenhos das crianças mais detalhadamente do que a pontuação 
geral da escala ou das subescalas. Essas análises exigem um número muito 
grande de casos, já que o número de indicadores é grande. Portanto, mais 
pesquisa é necessária sobre possíveis subescalas baseadas em indicadores. 
Quando grandes amostras estiverem disponíveis, análises similares serão 
conduzidas na ITERS-3.

Um último argumento deve ser apresentado aqui. Além de modificar 
diversos indicadores com base nos seus baixos níveis de concordância entre 
avaliadores, também examinamos o nível de dificuldade de cada indicador 
utilizando os dados da testagem. Como resultado desse exame, reorganizamos 
diversos indicadores para melhorar o instrumento. Isto é, se um indicador 
possuía uma proporção muito elevada de pontuações positivas e estava 
colocado na parte superior da escala, ele era considerado fácil demais para 
ser pontuado como de excelente qualidade e era movido para um nível infe-
rior — ou bom, ou possivelmente até mesmo o nível mínimo de qualidade. 
Essas mudanças podem culminar em pontuações um pouco mais baixas do 
que pontuações da testagem, mas irão melhorar a mensuração. O número de 
mudanças foi muito reduzido e não prevemos que essas mudanças afetem 
as pontuações totais de forma significativa.

Os autores têm total responsabilidade pelo conteúdo desta seção, porém 
reconhecemos as importantes contribuições das doutoras Dari Jigjidsuren, 
que administrou as análises estatísticas, e Gayane Baziyants, que coorde-
nou a seleção dos locais e os treinamentos da testagem, bem como outros 
aspectos do estudo.
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Aplicação da Escala

1. Esta escala foi feita para uso em uma sala ou grupo por vez, para 
crianças do nascimento até os 35 meses de idade. Se pelo menos 75% das 
crianças no grupo forem dessa faixa etária, utilize esta escala. Para grupos 
mais velhos, utilize a ECERS-3. A menos que isso esteja expressamente 
observado no indicador, todos os indicadores se aplicam a todas as crianças. 
Porém, não é necessário garantir que cada uma das crianças passe pelas 
experiências exigidas dos ambientes oferecidos. Deve-se observar o que 
acontece e determinar se essas experiências são prováveis de ocorrer com 
todas as crianças do grupo.

2. Um bloco de 3 horas deve ser separado para a observação. Em 
atendimentos de meio período, a observação deve ocorrer durante o horário 
que haja maior concentração de crianças e não durante os períodos de en-
trada e saída (a menos que o atendimento seja de 3 horas ou menos). Se um 
atendimento opera por menos de 3 horas, observe-o em sua integralidade.

As 3 horas são uma “amostra de tempo”, tudo que for observado nes-
se período irá determinar as pontuações de todos os Itens e indicadores. 
Por exemplo, se não há brincadeiras livres durante a amostra de 3 horas, 
então atribua uma pontuação negativa a todos os indicadores que exijam 
brincadeira livre [ou um Sim para o nível Inadequado de qualidade (1) ou 
um Não para os níveis mais elevados de qualidade (3-7)]. De forma seme-
lhante, se não houver brincadeira que estimule a coordenação motora ampla 
durante o período de 3 horas, não pontue nenhum indicador relacionado à 
coordenação motora ampla, mas observe as exceções citadas no Item de 
Motricidade ampla.

É permitido ficar por um período maior além das 3 horas, a fim de 
observar e atribuir pontuações às diversas áreas específicas do ambiente 
de sala. No caso de não serem observadas as rotinas associadas a Troca de 
fraldas/uso do banheiro ou Refeições/lanches durante o período, o obser-
vador deve ficar até que essas possam ser observadas. As interações que 
ocorrerem durante esse tempo extra não devem ser levadas em conta, mas 
as informações sobre os procedimentos sanitários para ambos os Itens e a 

adequação nutricional do item Refeições/lanches devem ser obtidas. Tam-
bém deverá o observador permanecer além do tempo determinado para 
coletar informações sobre o espaço e equipamentos de motricidade ampla 
se esses não foram utilizados durante a observação. Sugere-se também que 
os observadores permaneçam na sala para observar de perto os materiais 
aos quais as crianças tiveram acesso durante a avaliação, se não foram 
capazes de coletar informações adequadas sobre estes. Isso pode se fazer 
necessário devido à ênfase em observar interações e não materiais durante 
o período de 3 horas.

Os seguintes procedimentos de observação de sala devem ser seguidos:
• A observação deve ocorrer durante a parte mais ativa do dia, quando 

se espera que haja a presença do maior número de crianças.
• Não se utiliza uma entrevista com os membros da equipe após a obser-

vação na atribuição de pontuações dessa escala. Todas as pontuações 
são baseadas em observação. Porém, para preencher a folha de pon-
tuação, exige-se uma breve entrevista antes do início da observação.

• Siga o grupo sendo observado aonde quer que ele vá. Se uma sala for 
dividida em dois ou mais grupos, siga apenas um deles e baseie suas 
pontuações nas experiências dessas crianças. Por exemplo, se metade 
das crianças saírem para brincar e a outra metade ficar dentro da sala 
para alguma atividade, siga apenas um grupo. É melhor seguir o grupo 
com maior quantidade de crianças, mas se ambos tiverem o mesmo 
tamanho, escolha um aleatoriamente. Lembre-se de que os grupos 
provavelmente passarão por experiências diferentes, mas a pontuação 
será baseada no grupo que você seguiu. Não siga crianças cujas famílias 
tenham feito arranjos especiais para atividades ou aulas suplementares 
(como dança ou ginástica) que não são oferecidas a todos como parte 
do atendimento regular.

• Uma observação típica geralmente ocorre de manhã, entre as 7h30 
e as 12 h (podendo variar de acordo com as unidades). Porém, é útil 
contatar a unidade antes de visitar para obter informações que irão 
ajudar a determinar o melhor momento para realizar a observação. 
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Em unidades de atendimento parcial, a observação deve, idealmente, 
ocorrer durante o período no qual se espera que a maior quantidade 
de crianças esteja presente, fora dos períodos de chegada e saída, a 
menos que o atendimento dure menos de 3 horas. Se um atendimento 
opera por menos de 3 horas, observe durante todo o tempo e reduza 
qualquer período necessário para acessibilidade.

3. Quando você chegar a uma unidade, e antes de começar a obser-
vação, preencha o máximo que puder das informações de identificação no 
cabeçalho da primeira página da folha de pontuação. Você pode precisar 
pedir informações aos membros da equipe da unidade. Assegure-se de que 
todas as informações de identificação estejam preenchidas.

4. Você precisará fazer anotações sobre o período em que as crianças 
se envolvem nas variadas atividades oferecidas em sala, tais como:
• Quando e por quanto tempo materiais específicos ficam acessíveis 

às crianças.
• Período de tempo em que as crianças precisam esperar (por exemplo, 

para as refeições, para que os membros da equipe iniciem certas ati-
vidades).

• Duração dos momentos em grande grupo e se as crianças estão en-
volvidas.

• Quando as rotinas ocorrem (por exemplo, banheiro, refeições).
• Momentos para atividades de motricidade ampla.

A folha de pontuação oferece espaços e dicas para os tipos de informação 
que você precisará coletar. Em salas com crianças que não se movimentam 
sozinhas, você pode precisar verificar se as crianças têm acesso a materiais 
de brincadeiras de variados tipos.

Inicie a observação assim que você tiver se acostumado à sala. Anote 
o horário na folha de pontuação. Continue a anotar os horários e o que as 
crianças estão fazendo nas 3 horas.

Finalize aquelas pontuações que precisam de exemplos de interação 
ocorridas durante a observação, como comunicação verbal por parte dos 
membros da equipe ou outros comportamentos de membros da equipe, 

apenas depois do término das 3 horas, a menos que você já tenha observado 
os exemplos necessários para pontuações específicas dentro das 3 horas. 
Pontue outros aspectos das interações que não exigem exemplos específicos 
com base no período de observação de 3 horas como um todo e determine 
uma pontuação próxima ao final da observação.

5. A fim de garantir uma análise correta dos materiais e interações, 
você precisará se mover no espaço usado pelas crianças. Assegure-se de que 
você consegue ouvir o que as crianças e membros da equipe estão falando. 
Preste atenção especialmente ao coletar informações que só estão dispo-
níveis em um período limitado de tempo, como requisitos em Refeições/
lanches, Troca de fraldas/uso do banheiro, O uso de livros com as crianças 
ou Atividades com grande grupo para brincadeiras.

Orientações para Observadores

Interfira o mínimo possível no ambiente
• Os professores estarão envolvidos com as crianças durante a sua obser-

vação e você não deve pedir que eles falem com você ou respondam 
a suas perguntas. Você deve verificar as informações de identificação 
da unidade antes de entrar na sala ou do professor no momento em 
que entrar na sala. Porém, se o professor estiver envolvido em algu-
ma atividade e não puder ser interrompido, aguarde até um momento 
propício para conseguir a informação necessária.

• Refira-se às crianças apenas se elas o abordarem. Se lhe perguntarem 
algo, diga que estará observando as brincadeiras ou que você precisa 
terminar seu trabalho. Não participe das atividades ou interaja com 
as crianças.

• Não interfira nas atividades em andamento de forma alguma. Posi-
cione-se ao redor do perímetro da sala, fazendo-se o menos intrusivo 
possível, mas se mova periodicamente para coletar as evidências ne-
cessárias para a correta atribuição de pontuação.

• E se isso não interferir no atendimento, você pode se sentar em uma 
cadeira ou no chão. Não se sente em outros móveis como prateleiras, 
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mesas ou cadeiras de crianças próximas a uma mesa de atividade ou 
em brinquedos do playground.

• Se necessário, mova-se para sair do caminho de crianças e adultos. 
Permaneça alerta ao que está ocorrendo ao seu redor.

• Observe materiais que estejam expostos ou em prateleiras abertas, mas 
apenas se você puder fazer isso sem perturbar o grupo. Não vasculhe 
gavetas, armários ou outros espaços fechados que não sejam alcançados 
e usados pelas crianças.

• Não deixe bolsas ou sacolas ao alcance das crianças. É melhor não as 
levar para a sala.

• Desligue seu celular, a não ser que exista uma situação de emergência.
• Se estiver trabalhando com outro observador na sala, evite conversar 

durante a observação.
• Tente manter uma expressão facial neutra para que as crianças e os 

membros da equipe não fiquem nem preocupados nem interessados 
por você.

• Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool é obrigatório para 
todos os observadores ao chegar em qualquer unidade.

6. Regulamentações nacionais, estaduais e/ou municipais são utilizadas 
para atribuir pontuações às questões de saúde e segurança na escala. Há algu-
mas informações que são necessárias para pontuar os Itens adequadamente. 
Veja em seu município, estado ou em nível federal se existem informações 
disponíveis para os referidos Itens (por exemplo, Anvisa e Inmetro).
• Para informações atuais sobre espaço e equipamentos para desen-

volvimento da motricidade ampla, use folheto: Informação sobre 
Playground para Uso com Escalas de Avaliação de Ambiente. O 
conteúdo deste folheto baseia-se nas informações do Consumer Pro-
duct Safety Commission (CPSP) Public Playground Safety Handbook 
(ASTM). Esse folheto está disponível no site do Environment Rating 
Scales Institute (ERSI): www.ersi.info. Ele está arquivado na seção 
“Materiais Suplementares” de cada escala.

• Os guias nutricionais utilizados no Item 5, Refeições/lanches, podem 
ser encontrados nas orientações sobre padrões de comida da USDA. Um 
folheto, Recomendações da USDA para alimentação do nascimento 
aos 2 anos, está disponível no site do ERSI.

• Informações de saúde da publicação Caring for Our Children estão 
disponíveis nas Notas de Esclarecimento dos Itens relevantes e na 
seção “Explicação dos Termos Usados ao Longo da Escala” a seguir. 
O livro inteiro está disponível on-line no endereço cfoc.nrckids.org.

• A interpretação dos requisitos da escala está atualizada nas Notas de 
Esclarecimento. Essas notas estão disponíveis no site www.ersi.info, 
que deve ser verificado com regularidade, e as novas notas devem ser 
impressas e anexadas às páginas relevantes na escala.

7. Use o tempo eficazmente ao preencher a escala. Todos os Indicadores 
e Itens devem ser pontuados antes que você saia da unidade. Os observado-
res devem utilizar a maior parte do tempo buscando evidências e checando 
todos os Indicadores à medida que as evidências são encontradas, em vez 
de tomar notas muito longas e decidir a pontuação após deixar a unidade. 
Durante a observação, tome notas na Folha de Pontuação para apoiar suas 
decisões de pontuação. Por exemplo, se você precisa observar a equipe 
fazendo pelo menos um tipo de comentário, anote o exemplo concreto que 
foi observado, de modo a garantir que suposições não estão sendo utilizadas 
para determinar uma pontuação. Se nenhum exemplo for observado, não 
atribua pontuação positiva.

Sistema de Pontuação

1. Leia toda a escala cuidadosamente, incluindo os Itens e as Notas de 
Esclarecimento. Para que sejam justas, todas as pontuações têm de ser 
baseadas o mais precisamente possível nos Indicadores fornecidos nos 
Itens da escala.

2. Você deve seguir as instruções da escala durante todo o período de 
observação, para garantir que a pontuação seja atribuída com precisão.

3. Exemplos que diferem daqueles fornecidos nos Indicadores, mas que 
parecem comparáveis, podem ser utilizados como base para atribuição 
de pontuação para um Indicador. Anote esses exemplos.

4. A pontuação deve ser baseada na situação atual que está sendo 
 observada.




