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COMO MELHOR UTILIZAR?

Agora que você já adquiriu as informações necessárias para começar a por em prática o projeto Mamãe Descansada, é hora de
começar os registros! O planner do sono é um conjunto de diários, que servem de base para que você consiga analisar melhor a
rotina do seu fi lho.
 
Os diários que compõe o planner são: Diário do Sono Noturno, Diário da Soneca, Diário do Comportamento e Diário da
Amamentação-Alimentação. Recomendo que eles sejam preenchidos por no mínimo 4 dias, para que dê tempo de se reunirem
informações o suficiente para  identif icar o padrão do seu bebê. Abaixo você irá conferir quais informações devem ser colocadas ao
preencher o diário!
 

DIÁRIO DO SONO NOTURNO/SONECA
 

Hora de deitar: Registrar o horário em que o bebê foi para o quarto;
Tempo para adormecer: O horário em que ele efetivamente dormiu;
Hora de acordar: O horário em que ele acordou para iniciar o seu dia;
Quantas vezes despertou: Se possível, acrescentar os horários em que ele despertou.
Amamentação/Mamadeira: Destacar se houve necessidade dele ser alimentado durante a noite;
Ao acordar de manhã pareceu: Pontuar se a criança se mostrou cansada ou descansada ao acordar;
O sono foi perturbado: Destacar se houve algum fator externo que possa ter perturbado o sono (por exemplo, luz do ambiente,
barulhos no quarto, televisão, etc).

 
DIÁRIO DO COMPORTAMENTO

 
Hora de dormir: Registrar o horário em que o bebê foi para o quarto;
Comportamento da criança na hora de deitar: Registrar como a criança se comportou diante do momento de dormir. Algumas
descrições que podem ser uti l izadas, por exemplo, são: desobediência, protestos, chamar os pais, choros e choramingos,
agressividade, birras, gritos, entre outros comportamentos;
Resposta dos pais: Como os pais reagiram ao comportamento da criança, por exemplo, se atenderam as solicitações, se houve
oferta de colo, peito, se optaram por não atendê-la;
Horário dos despertares: Registrar em quais horários e quantas vezes a criança despertou;
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Comportamento da criança ao despertar: Registrar como a criança se comportou durante os despertares. Por exemplo, se chorou,
se chamou os pais, se solicitou peito, colo e quando voltou a dormir;Resposta dos pais: Como os pais reagiram ao comportamento da
criança;

 
DIÁRIO DA AMAMENTAÇÃO-ALIMENTAÇÃO

 
Esse diário irá registrar os momentos de refeições do bebê, seja amamentação/mamadeira ou introdução de alimentos sólidos!
Horário: Registrar o horário de cada refeição, e também de cada período que o bebê foi amamentado ao longo do dia;
Alimentação: Registrar quais alimentos em cada refeição;
Observações: Registrar se a criança rejeitou algum alimento, se demonstrou algum comportamento como birra, choro, resmungos ou
protestos. 
 
 
Tenham em mente que os diários são eficientes desde para bebês recém-nascidos até crianças mais velhas. Ele auxil ia na hora de
organizar a rotina e perceber os padrões que estão envolvendo o seu bebê, sendo esse o ponto inicial para podermos refletir a
respeito de mudanças que possam vir a ser necessárias!
 
Não deixe de preencher os diários nos finais de semana, mesmo se eventualmente ocorra algum dia atípico para a rotina familiar!






















