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 SUGESTÃO DE ATIVIDADE PARA A FAMÍLIA 

 

Olá família! Esperamos que estejam todos bem. 

Oi crianças queridas quanto tempo hein, estamos com saudades! 

Queremos convidá-los a conhecer nosso CADERNO CONSTRUINDO 

APRENDIZAGENS, que foi elaborado com muito carinho, por nós professores 

da Rede de Ensino de Diadema. 

Esse material possui várias propostas que visam diminuir os impactos do 

distanciamento social das escolas, estreitando os vínculos entre crianças, 

famílias e professores. 

Sugerimos que leiam a página 7, que a aborda a importância do sono e 

algumas estratégias para que as sonecas das crianças ocorram de forma 

tranquila. 



Agora, vamos continuar explorando um pouco mais sobre a hora do sono. 

Vocês devem ter percebido o quanto o sono e a quantidade de horas dormidas 

foram mudando desde o nascimento das crianças até hoje. Aliás, não foi só o 

sono que mudou, mas a criança também, porque está se desenvolvendo, 

crescendo e se adequando ao estilo de vida da família. 

 
 
 
 
 

 
 https://www.freeimages.com/pt/premium/vector-sleeping-kids-661973 

 

O sono da noite tem a função de revigorar as energias gastas durante o dia, 

sendo essencial para adultos e crianças. Porém tem crianças que necessitam 

da soneca no meio do dia, se sentem melhor e mais ativas no restante do dia, 

quando conseguem descansar. 

https://www.freeimages.com/pt/premium/vector-sleeping-kids-661973


 

 

Vamos lá para algumas dicas? 

 
 

Para o sono diurno, a família precisa saber e sentir a necessidade da criança, 

caso ela fique quietinha após o almoço, leve-a ao quarto ou algum lugar 

aconchegante e escurinho e deixe-a relaxar na cama com a chupeta se faz  

uso, ou um paninho, um ursinho/boneca que está acostumada. Caso a criança 

não queira dormir tudo bem, às vezes em alguns momentos do dia a criança só 

quer ficar com seus objetos de apego (chupeta, paninho, ursinho entre outros) 

e já se sentem bem com essa pausa. 

 

 https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/445767-menina-crianca-dormindo-no-travesseiro-azul 

 
 

 

Já para o sono noturno (o mais importante) é necessário criar uma rotina, ou 

seja, todos os dias procurar fazer as mesmas coisas, e também seguir os 

mesmos horários, pois facilita para que o sono seja realmente tranquilo e 

reparador. Já ouviram falar que o nosso corpo é como se fosse um reloginho? 

Então para as crianças pequenas também, por isso a rotina é tão importante. 

https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/445767-menina-crianca-dormindo-no-travesseiro-azul


Que tal começar com: 

 
 

Um banho quentinho quando escurecer por volta das 18h, ah não se esqueçam 

do pijama ou uma roupa confortável, é importante saberem que a roupa de 

dormir é diferente da que acabou de usar durante o dia. 

 
 https://br.pinterest.com/pin/559924166170778553/ 

https://br.pinterest.com/pin/559924166170778553/


Jantar uma comidinha gostosa por volta das 19h. 

Sugerimos que controlem a quantidade de líquido que a criança ingere durante a 

noite, principalmente para quem está no processo de desfralde. 

 
 
 
 

 
 https://soloinfantil.com/educacao/alimentacao-infantil/ 

 

 

 

 

 

 

 

Se possível desligar a televisão, ou deixa-la em volume baixo até ir para um 

lugar aconchegante, nesse momento podem conversar e ficar mais juntinhos. 

Diminuir os estímulos visuais colabora para desacelerar o corpo e a mente. 

https://soloinfantil.com/educacao/alimentacao-infantil/


Orientar a escovar os dentes é muito importante. 
 

 

 https://br.freepik.com/vetores-premium/ilustracao-de-crianca-escovando-os-dentes_3404823.htm 

 

 

No cantinho escurinho e aconchegante, conversar em voz baixa para que a 

criança saiba que é um momento de recolhimento (sugerimos entre 20h e 21h). 

Contar uma história (a maioria das crianças gostam de histórias antes de 

dormirem) ou cantar músicas de ninar colabora para esse momento tão 

gostoso e relaxante e necessário. 

 

Troca de carinho também é importante nesse momento, abraços, beijinhos, 

palavras carinhosas como, por exemplo: -”Eu te amo!” ou -”Gosto de você!”, 

uma oração (se a família tem o costume) e um -”Boa noite criança amada!”, 

fazem toda a diferença e quem não gosta? 

 
Esperamos que tenham gostado das nossas sugestões, nos conte se deu 

certo, o que já fazem, ou que vão fazer, e se quiserem tirem fotos desse 

momento relaxante e enviem para a gente, ficaremos contentes em ver nossos 

anjinhos dormindo. 

https://br.freepik.com/vetores-premium/ilustracao-de-crianca-escovando-os-dentes_3404823.htm


 
 

 https://www.tuasaude.com/quantas-horas-os-bebes-precisam-dormir/ 
 

Tenham todos uma boa noite e bons sonhos! 

https://www.tuasaude.com/quantas-horas-os-bebes-precisam-dormir/
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SONO, COCHILO, REPOUSO COM UMA MASSAGEM REVIGORANTE 

Olá, crianças e famílias. Estamos com muitas saudades!!! 

Para esta semana a proposta é sobre o sono, e está relacionada ao caderno de 

atividades “Construindo Aprendizagens na Educação infantil 0 a 3 anos”, que está 

localizada nas págs.7; 9 ; 10 

Estamos vivendo um momento atípico, o novo normal como tem se apresentado 

nos meios de comunicação. Nossa rotina mudou por completo desde a alimentação, a 

higiene e até mesmo o sono, que é considerado tão importante no desenvolvimento das 

crianças. 

Segundo os documentos das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil págs. 59 até 61, o sono varia de criança para criança, principalmente quando 

está doente, ansiosa por algum evento familiar ou até mesmo a influência do tempo 

altera o sono da criança. O sono também traz grandes benefícios como: melhoria na 

atenção, na aprendizagem, no comportamento e na memória, sem contar que é 

responsável pelo hormônio do crescimento que atua no corpo das crianças quando 

estão dormindo. Além de auxiliar no sistema nervoso, que as deixam mais calmas. 

Os momentos de sono ou descanso podem ser pensados e organizados em uma 

brincadeira tranquila ou uma atividade de relaxamento que contribui para o bem estar 

da criança, seja durante o dia ou noite. Pode-se utilizar outros recursos como contar 

uma história que a criança já conheça, ouvir uma música em volume médio e aos pouco 

diminuir. Por isso sugerimos à família uma massagem que relaxa, restaura, fortalece o 

vínculo afetivo e promove troca de carinho respeitoso. 

Então vamos realizar essa atividade de massagem transformadora? 

Será necessários escolher um cômodo de sua preferência ou até mesmo o 

próprio quarto de dormir, aproveitando a sombra da janela metade fechada, e deixar 

que a criança utilize seu objeto de apego (chupeta, pelúcia, paninho), caso ela use, para 

que se sinta mais segura. Também é necessário estar com uma roupa confortável. 

Depois separe alguns materiais como: tecidos com texturas variadas, bola feita de 

meias, esponjas, algodão, colchões ou tapetes e músicas tranquilas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

imagens: internet 



 

 
-A presença de um adulto durante todo tempo do sono é fundamental para a  segurança  e  

proteção da criança; 
-Estabeleça uma rotina, procure dormir sempre no mesmo horário se possível; 
-Ofereça alimentos leves ante do sono; 
-Evite agitação ou estímulos antes da hora de dormir, isso faz com que a criança perca o sono, além 

de ficar agitada; 
 

A atividade envolve momentos de relaxamento e massagem, em que as crianças 
possam permitir o toque do responsável, de outra criança e o toque em seu corpo de 
maneira que seus limites e possibilidades de interação sejam respeitados. 

 
Agora convide a criança para iniciar a brincadeira, pode começar massageando 

os pés, depois as costas, a cabeça. A medida que tenham explorado o movimento do 
toque em uma parte, passe para outra parte , e aos poucos com muito carinho sua 
criança ficará relaxada. 

 
 
 
 
 
 

 
imagens: internet 

 
 

Coloque-se como observador, aproveite para perceber a maneira como reagem, 
como se manifestam, quando é a sua vez de realizar o toque, quais são as expressões, 
gestos e os olhares. 

 

Após esse momento de toque nas crianças, proponha a ela que utilizem os 
pedaços de tecidos, o algodão, as bolas de meias, deixe que escolham os objetos que 
mais lhe interessarem, e sugira que façam uma massagem em si mesma no próprio pé 
ou na mão. 

 
Usem a criatividade, façam a troca de massagens com a criança, brinquem, 

explorem, relaxem conforme suas condições. Será um momento incrível, tranquilo e 
interativo, que com certeza vão querer repetir. 

 
Gostaríamos de saber como foi a brincadeira, e se a criança participou e gostou 

Demonstrou tranquilidade e descansou? Por gentileza contem como foi esse momento 
por meio de áudio, texto escritos, fotos, vídeo ou o que acharem melhor. 

 

Esperamos que todos estejam bem!!! 

Um grande abraço virtual! 
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