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AGORA É HORA DE DORMIR! 

Essa semana falaremos da importância do soninho para as crianças, conforme 

já mencionado no caderno de atividades na página 7. Tema esse que acaba 

sendo difícil para todos nós. 

Pois bem, em nossos lares, colocar os “pequenos” para dormir pode ser um 

desafio, pois, muitas vezes, não temos uma rotina de horários pré estabelecida. 

Ainda mais em tempos como esse pelo qual estamos passando. Muitas crianças 

acabam dormindo muito tarde e acordando mais tarde ainda. Por vezes os 

irmãos mais velhos entram e saem de casa, os pais têm horários de trabalho 

diferente, outras vezes a criança, na hora que teria que dormir, precisa ir para a 

casa de alguém, pois a mãe é trabalhadora noturna e assim as crianças acabam 

seguindo o ritmo da casa, não é mesmo? 

Quando parece que iríamos descansar chega alguém, o telefone toca ou 

lembramos que ainda faltou alguma coisa para resolver. 

Quando nos damos conta já é tarde da noite, nossas energias estão esgotadas 

e a deles com carga total. 

Sem a rotina escolar e com a falta das brincadeiras mais agitadas como o 

parque, o corre-corre com os amigos, as crianças sentem menos sono e tem 

dificuldade para relaxar, por isso é tão importante que o momento do sono seja 

um ritual. 

Essa rotina do sono envolve toda a família, pois se a gente não se aquieta eles 

também encontrarão dificuldade para se tranquilizar. 

Uma dica é deixar o banho por último. Procure, nesse momento, ir narrando o 

que acontecerá depois do banho como: 

_ Agora vamos colocar o pijaminha e pegar seu nenê (pode ser o cobertor que 

a criança mais gosta ou a boneca, chupeta, etc). 

Nesse momento é de suma importância desligar a TV e aparelhos eletrônicos, 

assim não haverá estímulos visuais para despertar a atenção e eles se agitarem. 

Procure contar uma história, se não houver um livro, invente uma história, eles 

adoram inventar e você pedir ajuda da criança para dar nome ao personagem, 

por exemplo. A contação, além de ser mais interessante, ajuda na imaginação e 

a criança se sentirá parte da história, fora que ajudará na oralidade. 



Se conhecer e quiser cantar uma música de ninar será bem interessante 

também. Sugiro que cante sempre a mesma música antes de dormir, pois isso 

ajudará na associação da música com a hora do sono. Depois, com o tempo, 

eles mesmo cantarão a música quando quiserem dormir. 

É bem gostoso deitar com eles, 

pois nosso calor e respiração os 

ajuda a se acalmarem e a troca 

de carinho é muito boa até para 

nós adultos. 

O momento do sono é muito 

importante   para   as   crianças, 

pois    é    nesse    momento  de 
Figura 1: foto istock: dicas de mulher. 

Com.br/canções-de-ninar 
relaxamento que o corpo 

consegue se restabelecer, há a 

produção de hormônios, os músculos relaxam o que propicia o desenvolvimento 

como um todo. 

Quanto menos horas de sono, mais dificuldade as crianças terão em se manter 

tranquilos, por isso o soninho da tarde se faz tão importante também. 

Quando fazemos essa rotina de sono aos poucos eles irão aprendendo que 

aquele momento é prazeroso e conseguirão descansar mais rapidamente com o 

passar dos dias. 

 
Fonte:https://www.natura.com.br/blog/familia/sono-do-bebe-5-dicas-para-organizar-uma-rotina? 

Fonte:https://www.dicasdemulher.com.br/cancoes-de-ninar/ 

https://www.natura.com.br/blog/familia/sono-do-bebe-5-dicas-para-organizar-uma-rotina
https://www.dicasdemulher.com.br/cancoes-de-ninar/
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Professoras: Alessandra, Alessandra Rainha, Alzira, Ana Paula, Célia, Denice, Fernanda, 
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Semana: de 14 a 18 de setembro de 2020 

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

 
 

Diante da indicação de isolamento social e com as escolas fechadas - o que mudou a 

rotina de todos - vimos aqui com a intenção de sugerir atividades às quais pais e ou 

responsáveis podem realizar com a criança em casa. Assim contribuindo e dando 

continuidade ao nosso trabalho. São atividades lúdicas, que desempenham grande 

importância no desenvolvimento da criança. Lembrem-se que o importante é usar a 

criatividade e deixar a imaginação fluir. Talvez vocês já conheçam as sugestões de 

atividade, mas o que fará a diferença será a participação junto com a criança. 

 

Então, vamos lá? Que tal tornar um soninho tranquilo? 

 
Desde pequenos escutamos de nossos pais e avós que enquanto dormimos estamos 

crescendo. Isso acontece por que são liberados hormônios de crescimento. 

Dormir bem é fundamental para um crescimento saudável, sendo uma necessidade 

vital para todas as pessoas, é no sono que muitas atividades importantes acontecem 

no organismo, como o desenvolvimento do cérebro e do corpo. 

As crianças precisam de um lugar tranquilo para que possam tirar a soneca. É 

importante que o lugar não seja muito escuro para que eles não confundam o dia com 

a noite. Se for possível é bom que esse soninho ocorra no mesmo horário e lugar, 

mantendo sempre uma rotina. O primeiro passo é entender a singularidade de cada 

criança não só por causa da faixa etária, mas pelo seu ritmo de desenvolvimento e 

necessidade de descanso. Bebês de dois a três anos estão em fase de transição, então 

costumam resistir à soneca diurna. A rotina do sono não deve ser imposta, da mesma 



forma a todos os pequenos, pois as diferenças devem ser respeitadas. As crianças não 

devem ser forçados a dormir e sim estimulado a rotina do sono. 

As crianças com autismo podem apresentar dificuldade em adormecer ou acordar, 

pode ser por um aumento da sensibilidade aos estímulos externos, tais como toque ou 

som. Enquanto a maioria das crianças continua a dormir profundamente, uma criança 

com autismo pode acordar abruptamente devido a estímulos mínimos. Ansiedade é 

outra condição possível que afeta negativamente o sono. Crianças com autismo 

tendem a apresentar níveis mais elevados de ansiedade do que outras crianças. Para 

melhorar a rotina de sono da criança autista, estabeleça uma rotina, adotar um horário 

padrão para deitá-la na cama, fazer uma massagem nas costas e até mesmo colocar 

uma música suave. Procure se certificar de que a porta do quarto não fica rangendo ou 

se há algum outro objeto que impeça o sono da criança. Se a criança apresentar 

hipersensibilidade a cores, deixe o ambiente mais ameno possível. 

 

Vamos começar? 

 
Escolham um lugar na casa, deixe a janela um pouco aberta de forma que não deixe o 

local escuro para não atrapalhar o sono da noite que também é muito importante. 

Se for da necessidade da criança podem usar paninhos, chupetas, cobertores, algo que 

seja de apego da criança na hora do sono. 

Se for preciso separem uma música tranquila para ajudar a criança a relaxar para tirar a 

soneca. Aqui estão duas sugestões. 

https://www.youtube.com/watch?v=J9oXn9wBxME 

https://www.youtube.com/watch?v=K1FKZM59ejc 
 

As crianças demostram que necessitam do sono, pois ficam irritadas quando não 

dormem direito. Dessa maneira geralmente não conseguem aproveitar e aprender algo 

https://www.youtube.com/watch?v=J9oXn9wBxME
https://www.youtube.com/watch?v=K1FKZM59ejc


novo durante o período que estão acordadas. 
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