
O sono tem uma função importante no desenvolvimento das crianças. É durante o sono que
o cérebro descansa das funções do estado desperto e promove energia para brincar e
aprender. O sono promove a saúde física, libera o hormônio do crescimento e estabelece
condições para que a criança tenha um desenvolvimento saudável.
Para ajudar a criança a ter um sono que a deixe mais tranquila, pronta para brincar e
aprender, é preciso criar bons hábitos de sono para toda a família. Conheça algumas
dicas para isso!

Sono e afeto

Guia da família
Cuidando da saúde física e emocional de crianças de 0 a 6 anos

Ter uma rotina ajuda a criança a se preparar
para dormir. Por exemplo, tomar um banho
quente, tomar um copo de leite ou chá,
escovar os dentes, ler um livro, são rituais
antes de ir para a cama que ajudam a relaxar
e ter um sono tranquilo.

Dividir o quarto com os irmãos ou mesmo com os
pais, pode ser a única possibilidade para
algumas famílias. Mas é muito importante
procurar garantir que cada uma tenha o seu
espaço para dormir, não dividindo a cama com
irmãos ou com os pais.

A hora de dormir pode ser uma oportunidade
de pais e mães fortalecerem os vínculos
afetivos com seus filhos e filhas contando
histórias, fazendo massagem nas costas, ou
cantando e tornando este momento especial
para ambos.

Rotina

Espaço

Vínculo

www.movimentosaberlidar.org.br
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É comum a criança solicitar para dormir na
cama dos pais. Você pode explicar
afetuosamente que as crianças devem dormir
em sua própria cama e que todos precisam
descansar. Caso a criança chame durante a
noite, procure acolher o medo e a insegurança.
Você pode oferecer objetos que ela gosta e
que possam lhe dar conforto, incentivando-a a
permanecer em sua cama.

Na sua cama


