
DICAS 
CRIAÇÃO DE ROTINA 
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CONVERSE SOBRE A ROTINA
Converse diariamente com a criança/adolescente para pontuar o que
acontecerá ao longo do dia. Isso irá contornar a ansiedade dando a
sensação de dever cumprido para ambas as partes.

CUIDADOS
Atenção com os sites e jogos que seu/sua filho/a está acessando. 
Para a qualidade do sono, evite utilizar telas por, pelo menos, uma
hora antes de dormir.

TEMPO DE LAZER
Inclua, na rotina, tempos de lazer para a criança e tempo em família.
Tire um tempinho para jogar jogos de tabuleiro, montar quebra cabeça
e ensinar brincadeiras para seu/sua filho/a. Isso contribui para as
interações sociais e internalização de regras.

TAREFAS DE CASA
Inclua, na rotina, pequenas tarefas como arrumar a própria cama,
colocar comida para o pet, ajudar a secar louças e a preparar o lanche,
etc. Respeitando que a criança/adolescente já consegue fazer. Isso
contribui para a independência, autonomia e espírito de colaboração.

COMO CRIAR UMA ROTINA
1) Converse com seu/sua filho/a e o envolva nessa tarefa.
2) Marque na rotina os horários fixos, das aulas, por exemplo.
3) Converse e negocie com ele/a os demais horários, para acordar,
refeições, pausas, lazer e sono. 

Se você tiver dificuldades, e precisar de ajuda, entre em contato conosco:

1ºciclo - pedagogico1ciclocp@gmail.com 
2ºciclo- pedagogico2ciclocp@gmail.com 
3ºciclo - pedagogico3ciclocp@gmail.com

ROTINA COLABORATIVA
Toda a família deve conversar e COLABORAR para que a rotina
funcione. Permita que a criança/adolescente participe dessa
construção, para se sentir parte integrante nesse processo.
Envolva crianças/adolescentes nas decisões.

ORGANIZAÇÃO
Todos precisamos de organização na nossa vida diária, por
isso, estabelecer dias e horários facilita nosso dia a dia e evita
a perda de compromissos importantes.

Elaborado por Camila Araújo,  com contribuições 
dos profissionais do Setor Mult iprofissional .

Acesse o site www.cp.ufmg.br ou pelo telefone 3409-5178

ESTUDOS
Além dos horários das aulas, inclua na rotina, tempos de estudos para
que a criança/ adolescente faca as atividades assíncronas.



MODELOS DE ROTINA 
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VAMOS Á PRÁTICA
A rotina pode ser organizada de forma diária, semanal ou mensal (planner). Pode ter pistas

visuais e ser colorida. Use a criatividade. O importante e que ela esteja impressa e esteja
visível para a criança/adolescente. 

REFERENCIA: MODELOS ENCONTRADOS NA INTERNET, COM AS PALAVRAS ROTINA, PLANNER.




