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VOCÊ SABIA QUE: 

 

Segundo estudos da Fundação Nacional do sono, dormir é tão 
importante quanto à alimentação e higiene da criança, além de 
ajudar no desenvolvimento intelectual, é nesse período de 
descanso que o corpo libera o hormônio de crescimento. 
Portanto: 

 

AJUDE SEU FILHO (A) DORMIR MELHOR: 

 

 Estabeleça uma rotina de horários, isso ajudará a criança a 

entender que é o momento de desacelerar; 

 Cuide da alimentação, ofereça sempre alimentos 
saudáveis. 

 Próximo à hora de dormir, diminua as luzes e os ruídos da 
casa; 

 Ler uma história ou cantar uma música de ninar ajudará a 
relaxar; 

 Importante lembrar que cada criança tem seu próprio ritmo, 
mas elas têm a necessidade de dormirem de 10 a 14 horas 
de sono por dia. 

 Esse processo deve ser feito com muito carinho, é 
essencial que a criança sinta-se segura e amada para um 
sono longo e tranquilo. 

 

 
QUERIDA FAMÍLIA 

 

 
Estamos muito felizes em saber que o caderno Construindo 

Aprendizagens já está com vocês. É muito importante que 

participem na realização das atividades propostas, foram 

elaboradas pensando na aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças, na tentativa de minimizar os impactos do 

distanciamento da escola nesse momento. 

Na página 7 do caderno temos excelentes dicas para o 
momento do sono das crianças. Mas, para ajudá-las ainda 
mais, sugerimos essas dicas e informações importantes sobre 
o sono: 
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Olá famílias, como estão? 

Desejamos que estejam todos bem e se cuidando. 

Para essa semana a atividade está relacionada com a atividade da página 7 do Caderno de 

 Atividades “Construindo Aprendizagens”. A atividade foi pensada e elaborada com muito 

carinho para auxiliar as famílias com essa nova rotina com as crianças. 

Iniciamos com a seguinte pergunta: DEVEMOS INCLUIR NA ROTINA DAS CRIANÇAS O 

SONINHO DURANTE O DIA? 

 
 

 

A hora do soninho é muito importante no dia das crianças. É um momento de descanso. 

O sono é importante para a aprendizagem, para a regulação da emoção e para o crescimento, 

além de ser uma necessidade fisiológica. É durante o sono que o corpo produz hormônios 

importantes para a formação e crescimento. Dormir é fundamental para o desenvolvimento de 

aspectos essenciais para o futuro, como atenção e memorização. A quantidade de sono varia 

em função da idade das crianças. Em crianças de 2 a 3 anos, o período do sono geralmente 

é após o almoço, que favorecerá o descanso e a digestão. 

SIM !!!!!!!!!! 



Para a hora do soninho é fundamental um espaço que estimule o descanso e garanta a 

qualidade do sono. Siga as nossas dicas e garanta um soninho de qualidade para os seus 

pequenos. 

 Espaço arejado e com pouca luz. Para que a criança saiba diferenciar o sono diurno 

do sono noturno, não há necessidade de ser totalmente escuro. 

 Estimule o silêncio e tente falar com tom de voz mais baixo. 

 
 Também ajuda nesse momento o contato físico com carinhos e cafunés, transmitindo 

segurança e bem estar. 

 
 
 
 
 
 

 Deixar as crianças relaxadas ( escutar histórias, lida por um adulto ou de algum 

dispositivo eletrônico ou celular, ouvir músicas com sons da natureza de olhos 

fechados) nesse caso não é necessário a criança ficar olhando para o aparelho, pois 

será usado apenas o som e não imagem. 

 
 
 
 
 
 

Sugerimos os links de músicas do Youtube: 

https://youtube/Yz-f8fZo5kl 
 

https://youtube/yRlikc5wMv8 
 

 

O nosso muito obrigada a todas as famílias! 
 

Professoras Mini Grupo Manhã 

Desejamos que essas dicas ajudem a equlibrar a rotina 
doméstica com as crianças em casa agora por mais tempo. 

https://youtube/Yz-f8fZo5kl
https://youtube/yRlikc5wMv8

	O nosso muito obrigada a todas as famílias!

