
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
EMEB EREMITA GONÇALVES DA COSTA 

 
 

Semana de 21/09 à 25/09/2020 – BERÇÁRIO 

 
Olá! 

Esperamos que vocês estejam bem, com muita saúde e vivendo bons momentos em família. 

Você sabia que para brincar com nossas crianças não precisamos apenas de brinquedos 

comprados? 

Podemos brincar com a natureza, inclusive com o ar, coisas que voam alegram as crianças, 

ampliam o olhar e os sentidos. Mas como podemos brincar com o ar? 

 Amarrando fitas no braço para dançar, movimentando-as; 

 Oferecendo tecidos para fazer capas e movimentar o corpo; 

 Amarrando fitas de tecido, plástico ou tiras de papel no barbante, balançando para 

observar a ação do vento; 

 

 
https://pixabay.com/pt/photos/%C3%A1rvore-amizade-crian%C3%A7as-fita-837441/ 

 

 Assoprando "dente de leão" ao ar para observar seu voou; 

 

https://pixabay.com/pt/photos/dente-de-le%C3%A3o-dandelion-menina-384598/ 
 

 Brincando de pipa usando sacolinha de mercado (sempre com a presença do adulto para 

evitar que a criança coloque a sacola na boca ou cubra a cabeça). 

 

 

 

https://pixabay.com/pt/photos/%C3%A1rvore-amizade-crian%C3%A7as-fita-837441/
https://pixabay.com/pt/photos/dente-de-le%C3%A3o-dandelion-menina-384598/


 

http://www.brincadique.com.br/praticas-ludicas/pipa-de-saco-plastico/ 

 

Em alguns momentos, apenas observe, deixe que a criança brinque livremente e explore esses 

materiais (fitas, tecidos, sacolas, papéis), assim ela cria novos conhecimentos. 

 

 

HORA DO SONO  

 

Agora vamos falar de outro assunto, a hora do sono, para essa semana sugerimos que leiam a 

página 7 do nosso caderno CONSTRUINDO APRENDIZAGENS, que a fala sobre a importância 

do sono e algumas estratégias para que as sonecas das crianças ocorram de forma tranquila. 

 
<a href="https://br.freepik.com/vetores/fundo">Fundo vetor criado por brgfx - br.freepik.com</a> 

 

 

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

desde o nascimento de seu bebê até hoje. Aliás, não foi só o sono que mudou, mas seu filho 

também, porque está se desenvolvendo, crescendo e se adaptando ao estilo de vida da família. 

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. 

 

Dicas para um soninho gostoso: 

  

Para o sono diurno, quem fica com a criança durante o dia precisa saber e sentir a necessidade 

da criança. Caso ela fique quietinha após o almoço, leve-a para um lugar tranquilo e deixe-a 

relaxar no berço ou colchãozinho com a chupeta se faz uso, um paninho, um ursinho ou boneca, 



algo que ela 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://pixabay.com/pt/photos/sonho-beb%C3%AA-menino-5071192/ 

 

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. 

 

Dicas de rotina do sono: 

 

Um banho quentinho quando escurecer por volta das 18h, ah não se esqueçam do pijama ou uma 

roupinha confortável que ajude a relaxar. É importante saberem que a roupa de dormir é diferente 

da que acabou de usar. 

 
<a href="https://br.freepik.com/vetores/crianca">Criança vetor criado por freepik - br.freepik.com</a> 

 



Jantar uma comidinha gostosa por volta das 19h. Sugerimos que controlem a quantidade de 

líquido que seus filhos ingerem a noite, principalmente para quem está no processo desfralde. 

 

 
<a href="https://br.freepik.com/fotos/alimento">Alimento foto criado por master1305 - br.freepik.com</a> 

 

Orientar a escovar os dentes é muito importante para criar hábitos de higiene. 

 
<a href="https://br.freepik.com/fotos/familia">Família foto criado por freepik - br.freepik.com</a> 

 

Quando a criança for dormir (sugerimos entre 20h e 21h), desligue a televisão ou diminua o 

volume, nesse momento podem ficar juntinhos e conversar em voz baixa, para que a criança 

perceba que é um momento de recolhimento. Diminuir os estímulos visuais colabora para 

desacelerar o corpo e a mente. 

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. 

Troca de carinho também é importante. 

Nesse momento abraços, beijinhos, 

palavras carinhosas como, por exemplo: 

”Eu te amo!” ”Boa noite criança amada”! 

Quem não gosta?  

 

Esperamos que tenham gostado das nossas sugestões. 

<a href="https://br.freepik.com/fotos/bebe">Bebê foto criado por freepik - br.freepik.com</a> 

 


