
 

 
 

 

 

Fase: Berçário tarde 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

EMEB PROFESSOR PERSEU ABRAMO 

 
Rua Aires da Cunha, 59 - Canhema - Diadema/SP 

CEP: 09942-090 Fone 4072 – 1516 

 

Professoras: Denice, Fernanda, Giseli, Juliana, Marcia, Maria Aparecida, Maria Candida, 

Maria de Lurdes, Sara, Sueli, Thais. 
 

Semana: de 14 a 18 de setembro de 2020 
 

Referência caderno de atividades construindo aprendizagens educação infantil de 0 a 3 
anos, pagina 7, hora do sono. 

 

Neste momento que estamos passando e com as mudanças que enfrentamos, sentimos 

a necessidade de compartilhar com as famílias, algumas sugestões de momentos da 

rotina no berçário, as quais costumamos realizar com os bebes, entre elas destacamos 

a importância do sono para esta faixa etária. 

O momento do sono é tão importante quanto a alimentação e higiene. Além de ajudar 

no desenvolvimento intelectual, no processo cognitivo e na liberação do hormônio do 

crescimento, ajuda a relaxar e aumentar a disposição dos bebes para repor suas energias 

e voltarem a brincar. 
 

Momento do sono 

Para este momento não existe segredo, a hora da soneca deve ser confortável, os bebes 

não devem ser forçados a dormir, mas incentivados a manter uma rotina. No momento 

em que a rotina começar, o organismo já irá entender que está na hora do descanso e 

se preparar mais rapidamente para isso. Por isto, crie uma seqüência de ações que os 

bebes sempre farão antes de dormir, como escovar os dentes, trocar de roupas, ouvir 

uma história ou músicas suaves , oferecer lugar tranqüilo, silencioso, diminuir a 

intensidade de luz. Nada de televisão, celular ou tablet antes de dormir. Os aparelhos 

podem deixar as crianças agitadas e atrapalhar a chegada do sono. Outra providência a 

ser tomada é não estimular demais os pequenos nas atividades anteriores à soneca, pois 

isso prejudica o sono dos pequenos, deixando-os tensos e agitados. Se necessário 

oferecer seu objeto de apego (chupeta, paninho, cobertor, ursinho...) para que este 

momento se torne mais prazeroso. 

Sugerimos para este momento 

Garrafas flutuantes : As cores e os movimentos, funcionam como estímulos para a 

visão das crianças. E ainda tem o lado de desenvolvimento da coordenação motora fina 

de conseguir segurar a garrafa e trocar de mãos. Captura a atenção e o foco dos bebe e 

assim, acalma seus movimentos e auxilia no momento do sono. 



 

Itens para construção da garrafa flutuante 
 

Imagem: arquivo pessoal 

 
● Garrafa pet pequena 

● Lantejoulas coloridas 

● Água 

● Anilina coloridas 

● Glíter 

● Óleo vegetal 
 

Encha dois terços da garrafa com água e coloque a anilina colorida, o glíter, lantejoulas, 

despeje o óleo vegetal até encher a garrafa. Sele bem a tampa para não ter risco da 

criança abrir. Depois é só balançar e ver a onda se formar. 

 

Massagem para bebê 

 
A massagem pode ajudar em momentos de sono e repouso. Ilustração: Nathalia Takeyama 



O momento da massagem propicia o relaxamento, principalmente para bebês mais 

agitados, estimula o amor, o carinho e o contato entre adultos e crianças. O toque é 

importante recurso dos bebês para entenderem o mundo, perceberem seu próprio 

corpo e criarem vínculos com seus familiares. Acalma o bebe e auxilia no momento do 

sono. 

 

 
Materiais: óleos corporais de origem vegetal (amêndoa, girassol, calêndula e uva), 

colchão ou tapete emborrachado, cobertor, celular ou outro aparelho para reproduzir 

música. 

 

 
PASSO A PASSO 

1. Prepare o ambiente: A massagem deve ocorrer em um ambiente com temperatura 

amena e que o responsável aqueça as mãos e o óleo para propiciar maior conforto. 

coloque músicas para relaxar e para alegrar e descontrair. 

2. Inicie a massagem: Prepare o ambiente com a música, diminua a iluminação e sente- 

se no colchão ou tapete com o bebê. Explique para ele que fará uma massagem 

relaxante. Durante toda a atividade, diga o que você está fazendo e nomeie as partes do 

corpo que tocar. 

3. Fazendo a massagem: Sente-se com suas pernas esticadas, acomodando o bebê sobre 

elas e inicie a massagem. Utilize um óleo vegetal para untar as mãos e comece 

massageando o peito. Movimente suas mãos suavemente do centro do tórax em direção 

à axila. Repita o movimento algumas vezes. O segundo movimento deverá partir do 

tórax e ir em direção aos ombros do bebê de maneira circular. Segure o pulso do bebê 

suavemente com uma de suas mãos, formando uma espécie de bracelete. Depois, com 

a outra mão, forme um bracelete próximo ao ombro do seu pequeno e deslize-o até o 

encontro da outra mão, em movimento de rosca. 

Comece pelo lado esquerdo e depois o direito. Repita o movimento algumas vezes. Use 

seu polegar para massagear as mãos do bebê, começando da palma e indo em direção 

aos dedinhos. Depois, massageie delicadamente cada um dos dedos. Massageie os pés 

do bebê usando o seu polegar. 

 
 
 
 

Com essas sugestões o momento do sono certamente se tornará muito agradável, sem 

chororô e o descanso estará garantido! 



 

 
 
 

Berçário manhã 
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Rua Aires da Cunha, 59 - Canhema - Diadema/SP 

CEP: 09942-090 Fone 4072 - 1516 

 

Professoras: VALÉRIA, SEBASTIANA, LUCIANA, LUCIANA, ALCIONE, SIMONE, SONIA, 
SOCORRO, CIDA, ROSE E REGIANE. 

 

Semana: 14 até 18/09/2020 
 

Atividade: SACOLA SENSORIAL COM ÁGUA E OBJETOS 
 

Papai, mamãe ou responsável... 
 

Olá família, em nossa rotina no berçário costumamos realizar diversas 
brincadeiras para ajudar no desenvolvimento do bebê. 

O sono do bebê é fundamental para que ele se desenvolva de forma 

saudável. Isso porque é durante o sono que ocorre o amadurecimento das 

habilidades sociais, memória e crescimento. Por isso, o sono do bebê 

merece atenção dos pais e também a nossa, fazendo parte das atividades 

permanentes do berçário (ver página 7-Momento do sono/Caderno 

Construindo aprendizagens). 

Bebês têm um sono mais curto que o dos adultos. Por isso, eles passam o 

dia e a noite acordando. E, assim como os mais velhos, cada um tem seu 

ritmo: alguns são mais dorminhocos, outros menos. 

Até os 3 meses, as crianças têm um sono que está longe de ser previsível e 

vai e vem toda hora. “Bebês têm curtos períodos de sono e não sabem 

distinguir o dia da noite”. 

Dormir bem é essencial para o desenvolvimento das crianças e para o bem- 

estar dos adultos. "Seguir uma rotina noturna e diurna garante um sono 

tranquilo para toda a família, desde bebezinhos até os adultos". 

Mesmo que ele durma bem, alguns acontecimentos podem alterar o seu 

sono, como saltos de desenvolvimento, eventos estressantes e mudanças 

na rotina. 

Por volta dos seis meses — e até antes, mas aí mais como ensaio do que 

como regra — dá para começar a colocar em prática a higiene do sono, 

https://www.minhavida.com.br/familia/tudo-sobre/33715-sono-do-bebe
https://bebe.abril.com.br/familia/as-quatro-crises-do-crescimento-dos-bebes/


conjunto de medidas que melhoram o descanso. Estabeleça um ritual para 

relaxar o filho antes de ir para a cama. Vale dar um banho quentinho (se a 

criança não ficar agitada depois), reduzir as luzes da casa, os barulhos, fazer 

massagens, cantar, oferecer chás de camomila a partir dos seis meses e 

fazer brincadeiras com pouca movimentação e muita proximidade. 

Independente das atividades escolhidas, é importante ter em mente que 

essa rotina funciona para abrir as portas para o sono. E mesmo que alguns 

passos sejam compartilhados por todos, é preciso avaliar individualmente 

cada família. "Só através da observação conseguiremos entender quais as 

necessidades de cada um para proporcionar o que precisam". 

Dicas preciosas e que funcionam: 
 Diminua a iluminação. 
 Desligue as telas. O ideal é não assistir telas pelo menos 2 horas 

antes de irem dormir, a regra vale para crianças e adultos. E inclui 
televisões, tabletes e celulares. 

 Diminua os estímulos. Opte por brincadeiras mais calmas e 
tranquilas. 

 Evite comer pelo menos 1 hora antes de dormir. 

 
Lembrando que os bebês dormem a maior parte do dia,nossa sugestão de 

brincadeira desta semana é a SACOLA SENSORIAL COM ÁGUA E OBJETOS. 

Esta brincadeira funciona para estimular de desenvolvimento cognitivo 
para os bebês. 

Você vai precisar de: 
 saco de guardar alimentos no freezer (eles são mais resistentes que 

outros saquinhos) 
 fita adesiva 
 água 
 objetos diversos (botões,lantejoula,brincos etc), brinquedinhos 
 música para relaxar no fundo 

 
Como fazer: 
A montagem é bem simples. Basta colocar a água e os objetos na sacola, 
com o cuidado de deixar um bom espaço para que a água possa circular por 
dentro do saco, quando ele for apertado, esmagado ou abraçado. Encha só 
metade do saco com tudo. 



Feche bem com fita adesiva larga, para não escapar a água. 
 

Pronto! É só deixar com o bebê e acompanhar as descobertas dele. Como 
esta brincadeira desperta a curiosidade e a concentração, seu bebê vai ficar 
com soninho logo. 

 

Para saber mais acesse os links: 
 

 Caderno Construindo aprendizagens-Educação infantil -0 a 3 anos 
Momento do Sono-página 07 

 

 

Até a próxima, carinhosamente professoras do berçário manhã 

 Blog Como Assim Três? 
https://www.youtube.com/watch?v=ylLQSwqUDLM 

 
 Blog boas mães 

https://www.youtube.com/watch?v=axLPQERsvR8 

https://www.youtube.com/watch?v=ylLQSwqUDLM
https://www.youtube.com/watch?v=ylLQSwqUDLM
https://www.youtube.com/watch?v=axLPQERsvR8
https://www.youtube.com/watch?v=axLPQERsvR8
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