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 Olá Família! 

É com grande carinho e diante do novo cenário que estamos vivendo, que 

toda nossa rede elaborou o caderno “ Construindo Atividades”, ele será nossa base 

para realizações de atividades, propostas, momentos de aprendizagens e registro. 

Vamos iniciar por um momento muito importante para os nossos pequenos 

(pág. 09): 

O MOMENTO DO SONO 

 
É importante preparar e cuidar do ambiente para o sono, seja ele durante o 

dia ou à noite. Até a criança adormecer pode-se cantar, contar histórias, ouvir 

músicas, avalie o que acalma a criança, desenvolvendo assim uma rotina para estes 

momentos. 

Segundo a Fundação Nacional do Sono, dormir é tão importante quanto a 

alimentação e a higiene do bebê, pois além de ajudar no desenvolvimento 



intelectual, é nesse período de descanso que o corpo libera os hormônios do 

crescimento. 

Os recém-nascidos necessitam de 16 a 18 horas por dia, já as crianças de 2 

a 3 anos devem descansar entre 12 e 14 horas, aos 4 anos entre 11 e 13 horas. 

É preciso estabelecer uma rotina de descanso com horário certo para ir 

dormir e para se levantar também e seguir este horário todos os dias, as crianças 

devem ir para cama o mais cedo possível para um bom funcionamento do 

organismo. 

Quando a criança dorme cedo ela acorda bem mais humorada, fica mais 

atenta e tem um melhor rendimento na escola. 

Para que a criança tenha um bom sono é preciso prestar atenção a alguns 

detalhes tais como; 

O travesseiro, lençol e o cobertor que podem atrapalhar a respiração; 

 
- Dar um tempinho depois das refeições; 

 
- Por uma roupa confortável; 

 
- Verificar a fralda; 

 
- Criar um ambiente adequado; 

 
- Criar uma rotina para que a criança entenda que é hora de ir para cama; 

 
- Banhos, massagem, leitura de histórias, músicas relaxantes, penumbra, funcionam 

bem; 

- Prefira alimentos leves no período noturno; 

 
- Deixe a criança longe de T.V e celulares, para que ela não fique agitada; 

 
No horário que a criança costuma acordar, abra as janelas e faça isso todos os dias, 

procurando seguir sempre o mesmo horário; 

Ensinar aos bebês o que é dia e o que é noite, é uma tarefa que deve 

começar cedo, de preferência já na segunda semana de vida, sem mudar a rotina 



da casa durante o dia, deve-se manter a casa iluminada e os barulhos rotineiros 

como telefone, conversas, visitas, mesmo que a criança esteja dormindo, já a noite 

deve-se manter as luzes apagadas e o silêncio. 

As crianças adoram ouvir histórias e este momento também pode ser um 

ótimo aliado para o descanso, a entonação de voz prepara o bebê para dormir, o 

tranquiliza e embala o sono, fortalece o vínculo entre pais e filhos e interioriza o 

hábito da leitura. 

A seguir disponibilizamos alguns contos que podem contribuir para esse 

momento. Clique no título abaixo: 

 Contos para dormir 

 
 
 
 
 
Referência: 

 
 https://leiturinha.com.br/blog/embalando-o-sono-8-historias-para-contar-antes-de-dor 

 mir/ 

https://drive.google.com/file/d/1UbTN63bNZ_4iXA_8z6YTwyHmGHD6-ccS/view?usp=sharing
https://leiturinha.com.br/blog/embalando-o-sono-8-historias-para-contar-antes-de-dormir/
https://leiturinha.com.br/blog/embalando-o-sono-8-historias-para-contar-antes-de-dormir/
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Olá famílias! 
 

Esperamos que todos estejam bem! 
 

Nesta semana vamos abordar um assunto que faz parte da rotina 

dos bebês na creche:  

Deixaremos a seguir algumas dicas e sugestões para melhorar a 

qualidade do sono do seu bebê! 

Esperamos que gostem! 

Vamos lá!? 

 



Segundo o livro “Bom Sono”, de Richard Ferber, dos 12 aos 24 

meses, um bebê dorme de 11 a 13 horas num período de 24 h. 
 

 

Do total que citamos acima, cerca de 2 h correspondem às sonecas 

durante o dia, que nessa fase tendem a passar de 2 para apenas 1. 

Isso pode deixar o bebê mais cansado e irritado ao final do dia. 

Essa redução ocorre até em função de mudanças na rotina e do 

aumento das atividades. 

 
 

 

Muitas mães esperam que seus bebês durmam a noite toda nessa 

fase, mas talvez essa não seja sua realidade. 

Uma pesquisa da Universidade de Regina, no Canadá, mostra que 

73% das crianças de 6 meses a 2 anos acordam os pais durante a 

madrugada. Portanto, você não está sozinha nessa, nem tudo está 

perdido! É possível criar hábitos de sono saudáveis que vão ajudar a 

amenizar essa dificuldade para dormir e aliviar o cansaço de mães e 

pais. 

 
São elas: 

 

 

 

Reveja o dia a dia do seu filho. Nessa idade, há um grande salto de 

desenvolvimento, muitos começam a andar e a capacidade de se 

manter acordados também aumenta. O comportamento do bebê muda 

e pode ser difícil identificar os sinais do sono. 

https://www.grudadoemvoce.com.br/blog/crianca-desafiadora/
https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2012/03/02/mais-de-70-dos-bebes-acordam-os-pais-no-meio-da-noite-ate-os-2-anos.htm
https://www.grudadoemvoce.com.br/blog/criancas-bem-ajustadas/


O problema é que, quando passa da hora, o pequeno fica irritado e fica 

ainda mais difícil para ele dormir. Por isso é tão importante cuidar do 

que a criança faz durante o dia. Os problemas para dormir ou 

despertares frequentes podem ser reflexo tanto do excesso de cansaço 

quanto da falta de atividades durante o dia. 

 

 

 

Isso significa fazer tudo igual todas as noites, ou seja, criar um ritual 

para os momentos que antecedem a hora de ir deitar. Vale dar um 

banho morno, fazer massagem, contar uma história, enfim, 

atividades que acalmem o bebê. 

O ideal é que esse ritual seja adotado já nos primeiros meses de vida, 

porém, se não foi assim, nunca é tarde para começar. As crianças 

adoram a previsibilidade. 

Além de seguir um ritual, também é importante preparar o ambiente, 

especialmente quando a família tem outros filhos. Escurecer o 

quarto, colocar uma música mais calma ou até mesmo desligar os 

eletrônicos nos outros cômodos são atitudes que podem ajudar. 

 

 

 

Quanto mais cedo a criança aprende a dormir sozinha, sem depender 

do colo, do mamá ou da companhia da mãe, melhor é para a 

qualidade do sono de toda a família. Isso porque, quando ela 

despertar — o que é normal durante a noite —, será capaz de 

adormecer novamente. 

Claro que você pode iniciar esse processo de maneira gradual, 

respeitando o temperamento do seu filho, mas aos poucos é 



interessante ensiná-lo a dormir. Existem muitos métodos de 

aprendizagem do sono, uns mais e outros menos gentis, mas cada 

família pode buscar o que melhor se adéque à sua realidade. 

 

 

 

O vínculo afetivo com o bebê também se constrói pelo toque, e você 

pode criar momentos especiais para isso com massagens. Elas são 

um estímulo importante para o momento de relaxamento. 

No material   nas páginas  

vocês encontrarão informações e dicas de como proporcionar 

esse momento aos nossos pequenos. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Então você seguiu todas as dicas, mas, de repente, tudo saiu dos 

eixos e o seu bebê voltou a acordar à noite como um recém-nascido, 

ou pior, passou a resistir bravamente ao sono, levando horas para 

dormir. Relaxa, você não está fazendo nada de errado, para tudo tem 

uma explicação. 

http://www.grudadoemvoce.com.br/blog/recem-nascido/
https://www.grudadoemvoce.com.br/blog/negociar-com-criancas/


Isso pode acontecer devido ao que chamamos de Crise da 

ambivalência dependência/independência. 

É a quarta e última crise de desenvolvimento do bebê e por 

coincidência acontece quando o ele está começando a andar. Nessa 

idade, seu filho está se desenvolvendo na velocidade da luz. Ele pode 

ficar tão animado com as novidades a ponto de isso interferir no sono. 

No caso, pode querer treinar as novas habilidades mesmo durante a 

noite. 

Ao mesmo tempo, ele ainda tem na mãe como uma referência muito 

forte de segurança,  abrigo  e  proteção.  Ela  é  a  guardiã  do  

sono, quando ele fecha os olhos, sente que se separou dela. 

Tenha paciência, pois, como todas as outras, essa crise também 

passa. No fim, você também ficará encantada (o) com as conquistas 

que ela trará para o seu pequeno. 

A verdade é que é comum o sono do bebê de 1 ano apresentar uma 

regressão. O importante é cuidar para restabelecer o padrão de sono 

da criança e também descartar problemas fisiológicos como alergias, 

refluxo e outras doenças que são descobertas com as consultas 

pediátricas, garantindo os benefícios de uma noite bem-dormida. 

Para isso, é importante ter persistência e tranquilidade, além de 

manter-se firme na rotina. 

Outra dica que vale ouro é contar com a ajuda de alguém, que não 

seja a mãe, nessa fase de despertares noturnos. 

 

 

 

Todo nosso trabalho poderá ser enriquecido com o 

material entregue a vocês  

, na página 7  vocês  terão mais 

https://www.grudadoemvoce.com.br/blog/rotina-domestica/


contribuições sobre o momento do sono e sobre todos os 

assuntos futuros. Espero que aproveitem e façam uma boa 

leitura. 

 

 
Gostaram? 

 

Esperamos que essas dicas funcionem! 

Se cuidem e até breve! 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.grudadoemvoce.com.br/blog/sono- 
 

do-bebe-de-1-ano/ 

Fonte – Site grudado em você - 

https://www.grudadoemvoce.com.br/blog/sono-do-bebe-de-1-ano/
https://www.grudadoemvoce.com.br/blog/sono-do-bebe-de-1-ano/
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