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Olá Família, 
 

Agora no mês de setembro, vocês receberam o caderno  “Construindo 
Aprendizagens”, para educação infantil, construído pela Secretaria Municipal de 

Diadema, juntamente com todos os professores da nossa rede de 
ensino. Este caderno é bem especial, com propostas de situações, 
que trazem aprendizado para as crianças de 0 a 3 anos, que neste 
momento estão exclusivamente em casa. 

A cada semana , por meio do Portal de Educação serão 
dadas orientações de quais as propostas vocês deverão realizar, 
além de sugestões de outras atividades que podem 
complementar essas vivências com as crianças para minimizar o 
impacto emocional que elas vêm sofrendo nesse período de 

distanciamento da rotina escolar. 
O caderno será trabalhado em parceria com os professores, não é preciso fazer 

tudo de uma vez, vamos seguir junto com vocês! 
Esta semana iniciaremos com um tema muito importante para a rotina das 

crianças, e também de toda a Família, o Momento do Sono. Esta proposta encontra-se 
na página 7 do Caderno. Para enriquecer a proposta do caderno, temos mais dicas 
para a família. Aproveite! 

 

O sono da sua criança em casa 
 

Do dia para a noite, de repente, fomos colocados em 
uma quarentena por causa da pandemia do Coronavírus e a 
vida de todo mundo mudou. Não estávamos preparados para 
uma mudança dessa na nossa vida, que estava com a rotina 
toda organizada. Acordávamos todo dia na mesma hora, 
organizávamos nossos filhos para irem para escola, íamos para 
o trabalho e assim nossa vida seguia numa rotina certa. Com as 
aulas suspensas, sem os amigos para brincar, sem o professor 

https://maternidadesimples.com.br/ 



para dividir atenção, sem a escola como um espaço importante de vida, as crianças e 
os pais se viram numa nova realidade. 
Essa mudança de vida repentina causou uma certa bagunça com nossa organização de 
atividades em casa, sem horários fixos para cada momento do dia e muito mais. A 
gente precisa muito dessa organização do dia na nossa vida, a tão conhecida ROTINA, 
que muitas vezes reclamamos dela, mas é extremamente importante e necessária para 
todos nós. A hora de dormir, para muitas crianças, ficou muito prejudicada, dormindo 
muito tarde, acordando tarde também e muitas vezes por poucas horas. O SONO é 
muito importante para a vida da criança pequena e precisa de muita atenção e 
paciência dos pais e responsáveis para ser organizado. 

Durante o sono a criança descansa e fica disposta no dia 
seguinte para brincar e aprender coisas novas. Também, com 
um sono tranquilo de aproximadamente 10 horas (pensando 
na soneca da tarde), a criança se desenvolve melhor e cresce 
mais saudável. Então, vale muito a pena cuidar do horário de 
dormir da sua criança. 

 

Dicas para ajudar sua criança a dormir bem 
 

Cada criança e família, tem seu jeito para hora de dormir. Algumas crianças 
dormem rapidamente, outras dão mais trabalho para pegar no sono. Algumas crianças 
precisam dar uma cochiladinha no período da tarde e outras não. Mas, algumas dicas 
podem ajudar a melhorar e tornar a hora de dormir mais agradável: 

 

 Organize uma rotina com o mesmo horário de dormir todos os dias e de 
preferência entre 21h e 22h 

 Vá preparando a hora do sono com um ambiente mais silencioso, sem muita 
luminosidade e de preferência sem TV ligada, tablets ou celulares. Esses 
eletrônicos causam muita agitação e atrapalham a chegada do sono 

 Evite, antes de dormir, que a criança faça atividades agitadas. O mais 
interessante é que antes do sono tomem um banho relaxante, ouçam músicas 
mais calmas e podem escutar uma história 

 Não deixe a criança acordar tarde. Tenha um horário para dormir e acordar 

 Para gastar sua energia em casa, já que ela não está indo para a escola, faça 
brincadeiras animadas. Assim, as crianças vão sentir necessidade de dormir. 

 
O mais importante é não tornar o momento do sono estressante para você e 

sua criança. Tenha paciência e não force demais a criança e você. Aos poucos a 
família vai se organizando, experimentando as dicas que demos, encontrando 
novas formas de tornar a hora do sono mais tranquila e feliz. Nervoso e agitação 
não ajudam em nada! O importante é começar e tentar fazer o melhor. Tenham 
bons sonhos... 

 

Sugestões de links: 
Mitos e realidades sobre o sono: https://www.youtube.com/watch?v=0alwP-XZ-38 

 

História: A noite chegou e o sono não vem: https://www.youtube.com/watch?v=3WW1fjxLda0 

Canções de ninar: https://www.youtube.com/watch?v=fBzW6GH10io 
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Professores: Andrea, Bruna, Cláudia, Joelma,Ruth, Silvia e Suzi 

Olá queridas famílias! Espero que todos estejam bem! Estamos com 

muita saudade das crianças! 

A partir dessa semana estaremos utilizando o caderno: 
 

Nessa semana iremos falar sobre momento do sono o assunto se  

encontra na pagina 7, na qual a um pequeno texto referente ao sono. 
 

 

No período de aula as crianças na creche descansam por volta do meio dia 

até 13: 15 da tarde e muitas chegam a adormecer. 

- E em casa, tem esse momento? 
 

- Que horas que sua criança costuma descansar? 

EMEB. Profº Perseu Abramo 
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Título da proposta 1 
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Segundo especialistas o sono diurno não só relaxa e aumenta a 
disposição, mais também ajuda nos processos cognitivos e na 

liberação do hormônio do crescimento. 



- Como é esse momento? 
 

Vocês podem responder essas perguntas no final do caderno ¨Espaços 

para registros¨ 

Lembre-se de: 
 

- estabelecer uma rotina, é muito importante para desenvolver bons 

hábitos de sono; 

- não há um tempo ideal de duração do sono diurno; 
 

- os pequenos não devem ser forçados a dormir, mas incentivados a 

participar; 

- montar um cantinho que estimule o repouso das crianças; 
 

- diminuir a intensidade da luz; 

- existem várias formas de estimular o sono diurno nas crianças, como: 
 

1- brincadeiras tranquilas e que promovam a concentração como: quebra 

cabeça, pintura com lápis de cor, etc. 

2- Contação de história; 

3- cantigas de ninar, etc. 

Hoje vamos ver como será o sono de sua criança após ouvir uma história 

contada por você. 

Segue as instruções abaixo: 

- O responsável poderá fazer uma Leitura de um livro, ou então inventar 

uma história. 

- antes de começar a leitura prepare o ambiente, sentadinhos ou deitados 

em um lugar da casa onde a criança irá dormir. 

Uma sugestão é fazer uma cabaninha. As crianças amam cabaninha e não 

é difícil de fazer, pegue um lençol, cobertor, ou qualquer tecido grande e 

cubra uma mesa, ou um cantinho da casa, entrem com a criança e vamos 

pra história. 
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Agora conte pra gente como foi esse momento: Escreva com poucas 

palavras no final do caderno no espaço para registros, não se esqueça de 

colocar a data. 

- Escreva como foi esse momento: se a criança gostou, se ela dormiu mais 

fácil / rápido, pergunte a criança se ele gostou de dormir dessa forma, 

também se ela quer que repita a atividade em outro dia. 

- se puder você também pode tirar foto desse momento imprimir e colar 

no caderno ou então depois do sono pode desenhar com a criança esse 

momento. 

- E você responsável, gostou da experiência? 
 

- Conte pra nós professores. 
 

 
Espero que esse momento seja agradável a todos! 

Em breve nos veremos!!! 
Abraços de toda equipe da escola Perseu Abramo! 
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