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Inventário de hábitos de sono – Ensino Fundamental I e II 
 
 

O objetivo desta tarefa é fazer com que a criança perceba que, independente 
da idade, as pessoas apresentam hábitos de sono diferentes nos dias de semana e 
fins de semana.  

A criança deverá ser instruída pelo professor a pesquisar sobre os hábitos de 
sono das pessoas que convivem com ela. Depois, na sala de aula, o professor irá 
discutir os resultados com os alunos e mostrar que existem indivíduos com a mesma 
idade, mas que dormem em horários distintos.  

Opções de entrevista: 
1) A criança questionará os horários de sono e de cochilo em dois momentos: 

dias de semana e fins de semana. Cada aluno utilizará um inventário (adaptado para 
a faixa etária) para registrar as respostas. A entrevista será feita com pessoas de 
diferentes idades: um adolescente, um idoso, um adulto – e a criança também 
poderá perguntar à sua mãe sobre os seus horários de sono de quando era um bebê. 

2) O professor pode preparar um material impresso, ou pedir para que os 
alunos desenhem no caderno um relógio sem os ponteiros e depois preencham com 
os horários de dormir que foram informados pelas pessoas entrevistadas (idoso, 
adulto, adolescente e bebê).  

 
Modelo sugerido de inventario: 
 
 
Nome do aluno:_____________________________ Idade:__________ 
Nome do entrevistado:_______________________ Idade:__________ 
 
1. A que horas você dorme?  
 
                 Dias de semana                              Fins semana (dias livres) 

 
 
2. O quarto onde você dorme tem: 

a) (   ) muito barulho 
b) (   ) pouco barulho 

c) (   ) nenhum barulho 
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3. Você usa o despertador para acordar nos dias da semana? 

a)  nunca   (   ) 

b)  às vezes    (   )         
c)  sempre     (   ) 

 

4. Você usa o despertador para acordar nos fins de semana? 

a)  nunca   (   ) 

b)  às vezes    (   )         
c)  sempre     (   ) 

 

5. Você cochila? 

a)  nunca   (   ) 

b)  às vezes    (   )         
c)  sempre     (   )      

 

Em quais dias da semana você costuma cochilar? 

Segunda-feira  (   )  das_____horas  às_____horas 

Terça-feira  (   )  das_____horas  às_____horas 

Quarta-feira  (   )  das_____horas  às_____horas 
Quinta-feira  (   )  das_____horas  às_____horas 

Sexta-feira  (   )  das_____horas  às_____horas 

Sábado  (   )  das_____horas  às_____horas 

Domingo  (   )  das_____horas  às_____horas 

 
 

 

 

 

 
 

 

Sonolência em horários 
 “impróprios” 

 
Dentro das diferenças individuais é preciso que cada pessoa conheça suas reais 

necessidades para que tenha um bom desempenho na sala de aula. 
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Diário de Atividades – Ensino Fundamental I e II 

1. Os alunos serão instruídos a entrevistar algumas pessoas, de preferência 
com diferentes idades e que façam parte do seu convívio, e perguntar sobre 
qual horário estas pessoas realizam determinadas atividades.  

2. A criança deverá preencher a folha do diário de atividades com o dia da 
semana, nome e idade do entrevistado, e colar figuras correspondentes às 
atividades da pessoa em cada horário. Sugestão: As figuras poderão ser 
substituídas por recortes de cenas de revistas ou por desenhos feitos pelos 
alunos. 

3. Obs: Seria interessante que antes das entrevistas cada criança fizesse em 
classe seu próprio diário de atividades. 

 
Figuras: 
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Diário de Atividades (Folha de exercícios) 
 
 
Data: __/__/_____                             Dia da semana: _________________________ 
Nome do entrevistado:__________________________________ Idade:__________ 
 

 

Horário                                        Tipo de atividade 
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Ensino Fundamental II e Médio 

Questionário para identificar indivíduos matutinos e 
vespertinos 

 
Com esta atividade o professor poderá introduzir o conceito de matutino e 

vespertino e até mesmo utilizar os hábitos de outros animais (corujas e cotovias) 
para explicar as diferentes preferências de horários de sono ou repouso. Este 
questionário está disponível no sítio: www.crono.usp.br/cronotipo 

 
 
 
INSTRUÇÕES: 
 

1. Leia com atenção cada questão antes de responder. 

2. Responda todas as questões 

3. Responda as questões na ordem numérica 
4. Cada questão deve ser respondida independentemente das outras: não volte atrás e 

nem corrija suas respostas anteriores. 

5. Para cada questão coloque apenas uma resposta (uma cruz no local 

correspondente); algumas questões têm uma escala, nestes casos coloque a cruz no 

ponto apropriado da escala. 

6. Responda a cada questão com toda a honestidade possível. Suas respostas e os 
resultados são confidenciais. 

7. Se você quiser escrever algum comentário, faça-o em folha separada. 

8. Não esqueça de preencher os dados pessoais (última folha). 

 
O questionário original elaborado pelos pesquisadores HORNE, J. A. e ÖSTBERG, 

O., foi aplicado na população brasileira por BENEDITO-SILVA, e colaboradores em 1990.  
 

Referência:  
HORNE, J.A.; ÖSTBERG, O. A self-assessment questionnaire to determine morningness-
eveningness in human circadian rhythms, International Journal of Chronobiology, vol.4, p. 97-
110, 1976. 
BENEDITO-SILVA, A.A.; MENNA-BARRETO, L.; MARQUES, N.; TENREIRO, S. A self-
assessment questionnaire for the determination of morningness-eveningness types in Brazil. 
In: D.J. HAYES, J.E. PAULI, R.J. REITER. eds. Chronobiology: its role in clinical medicine, 
general biology and agriculture. Part B. New York, Wiley Liss, 1990. p.89-90.  
 
 
 
 

1. Considerando apenas seu bem-estar pessoal e com liberdade total para 
planejar seu dia, a que horas você se levantaria? 

+___+___+___+___+___+___+___+___+___+___+___+___+___+___+ 

05            06              07              08              09              10              11              12 
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2. Considerando apenas seu bem-estar pessoal e com liberdade total de planejar sua 
noite, a que horas você se deitaria? 

+___+___+___+___+___+___+___+___+___+___+___+___+___+___+ 

20            21              22              23              24              01              02              03 

 

3. Até que ponto você depende do despertador para acordar de manhã? 

�   1. Nada dependente 

�    2. Não muito dependente 

�    3. Razoavelmente depedente 

�    4. Muito dependente 

 

4. Você acha fácil acordar de manhã? 

�    1. Nada fácil  

�    2. Não muito fácil 

�    3. Razoavelmente fácil  

�    4. Muito fácil  

 

5. Você se sente alerta durante a primeira meia hora depois de acordar? 

�  1.Nada alerta 

�  2.Não muito alerta 

�  3.Razoavelmente alerta  

�  4.Muito alerta  

 

6. Como é o seu apetite durante a primeira meia hora depois de acordar? 

�   1. Muito ruim  

�   2. Não muito ruim  

�   3. Razoavelmente bom  

�   4.  Muito bom  
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7. Durante a primeira meia hora depois de acordar você se sente cansado? 

�   1. Muito cansado 

�   2. Não muito cansado  

�   3. Razoavelmente em forma  

�   4. Em plena forma  

 

8. Se você não tem compromisso no dia seguinte e comparando com sua 
hora habitual, a que horas você gostaria de ir deitar? 

�   1. Nunca mais tarde  

�   2. Menos que uma hora mais tarde  

�   3. Entre uma e duas horas mais tarde 

�   4. Mais do que duas horas mais tarde  

 

9. Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 
07h00 às 08h00 da manhã, duas vezes por semana. Considerando apenas 
seu bem-estar pessoal, o que você acha de fazer exercícios nesse horário? 

�   1. Estaria em boa forma  

�   2. Estaria razoavelmente em forma  

�   3. Acharia isso difícil  

�   4. Acharia isso muito difícil  

 

10. A que horas da noite você se sente cansado e com vontade de dormir? 

 

-+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ 

20             21             22             23            24            01             02              03 
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11. Você quer estar no máximo de sua forma para fazer um teste que dura 
duas horas e que você sabe que é mentalmente cansativo. Considerando 
apenas o seu bem-estar pessoal, qual desses horários você escolheria para 
fazer esse teste? 

�   1. Das 08:00 às 10:00 horas 

�   2. Das 11:00 às 13:00 horas  

�   3. Das 15:00 às 17:00 horas  

�   4. Das 19:00 às 21:00 horas  

 

 

12. Se você fosse deitar às 23:00 horas em que nível de cansaço você se 
sentiria? 

�   1. Nada cansado  

�   2. Um pouco cansado  

�   3. Razoavelmente cansado  

�   4. Muito cansado  

 

13. Por alguma razão você foi dormir várias horas mais tarde do que é seu 
costume. Se no dia seguinte você não tiver hora certa para acordar, o que 
aconteceria com você? 

�   1. Acordaria na hora normal, sem sono  

�   2. Acordaria na hora normal, com sono  

�   3. Acordaria na hora normal e dormiria novamente  

�   4. Acordaria mais tarde do que seu costume  

 

14. Se você tiver que ficar acordado das 04:00 às 06:00 horas para realizar 
uma tarefa e não tiver compromissos no dia seguinte, o que você faria? 

�  1. Só dormiria depois de fazer a tarefa  

�  2. Tiraria uma soneca antes da tarefa e dormiria depois  

�  3. Dormiria bastante antes e tiraria uma soneca depois 

�  4. Só dormiria antes de fazer a tarefa  
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15. Se você tiver que fazer duas horas de exercício físico pesado e 
considerando apenas o seu bem-estar pessoal, qual destes horários você 
escolheria? 

�  1. Das 08:00 às 10:00 horas 

�  2. Das 11:00 às 13:00 horas 

�  3. Das 15:00 às 17:00 horas  

�  4. Das 19:00 às 21:00 horas  

 

16. Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 
22:00 às 23:00 horas, duas vezes por semana. Considerando apenas o seu 
bem-estar pessoal o que você acha de fazer exercícios nesse horário? 

�  1. Estaria em boa forma 

�  2. Estaria razoavelmente em forma  

�  3. Acharia isso difícil  

�  4. Acharia isso muito difícil  

 

17. Suponha que você possa escolher o seu próprio horário de trabalho e 
que você deva trabalhar cinco horas seguidas por dia. Imagine que seja um 
serviço interessante e que você ganhe por produção. Qual o horário que 
você escolheria? (Marque a hora do início e a hora do fim) 

 

 

18. A que hora do dia você atinge seu melhor momento de bem estar? 

 

 

19. Falase em pessoas matutinas e vespertinas (as primeiras gostam de acordar 
cedo e dormir cedo, as segundas de acordar tarde e dormir tarde). Com qual desses 
tipos você se identifica? 

�  1. Tipo matutino 

�  2. Mais matutino que vespertino  

�  3. Mais vespertino que matutino  

�  4. Tipo vespertino  

 

 

24      01       02     03     04     05     06     07     08     09     10     11      12     13     14     15     16      17     18     19     20   
4

24      01     02      03     04     05      06     07     08      09     10    11      12     13     14     15     16      17     18     19     20    
4
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20. Qual estação do ano você prefere 

 1. Primavera  

 2. Verão 

 3. Outono 

 4. Inverno  

 5. Indiferente 

 

 

NOME_________________________________________________________________ 

SEXO     M (   )    F (   )     DATA NASCIMENTO ___/___/___                 

NOME DA  ESCOLA:_______________________________________________________ 

HORÁRIO DE INÍCIO DAS AULAS_____________________ 

HORÁRIO DE TÉRMINO DAS AULAS__________________ 

 

DATA ____________ CIDADE ________________________________ 

 

HORÁRIO HABITUAL DE TRABALHO _______________________________________ 

( use o verso se necessário, especialmente se tiver atividades fora da rotina) 
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DIÁRIOS DE SONO – utilizados em pesquisas 
 
 

O diário de sono é um instrumento simples de coleta dos dados sobre o ciclo 
vigília/sono de um indivíduo. Utilizados em diversos estudos, fornecem uma 
informação confiável quando as orientações de preenchimento são dadas de forma 
adequada. Podem estar associados à utilização de outros instrumentos, como, por 
exemplo, actímetros (instrumento que registra os movimentos e informa sobre os 
horários de atividade/repouso) ou polissonografias. 

Sua estrutura pode incluir apenas informações dos horários de início e fim dos 
episódios de sono (incluindo cochilos e eventuais despertares noturnos) como 
também aferições da temperatura oral. O item OBSERVAÇÃO deve incluir 
comentários sobre atividades diárias, condições de saúde ou qualquer outro tipo de 
informação que seja relevante para a análise dos ritmos biológicos. O ideal é que 
seja preenchido de forma contínua por no mínimo uma semana e que esteja 
adequado aos hábitos dos sujeitos. 

Seguem abaixo os modelos de Diários de Sono usados por adultos para 
registrar os horários de sono dos seus filhos e o diário de sono aplicado para adultos. 
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 14 

Sugestões de Atividades Práticas 
 

Aquecendo e esfriando 

“Assim considerado — um sistema, fruto das interações entre suas partes e com o 
meio —, pode-se compreender que o corpo humano apresenta um equilíbrio 
dinâmico: passa de um estado a outro, volta ao estado inicial, e assim por diante. A 
temperatura e a pressão variam ao longo do dia, todos os dias.”(PCN, 1997) 

Um dos ritmos corporais mais facilmente demonstrados é o da sua temperatura 
corporal. Normalmente considerada como constante em 36,5°C, sua temperatura 
central não varia muito mais do que um grau, mas ela raramente é exatamente 37°C. 
Em vez disso, você verá que sua temperatura tem um ritmo distinto, com valores 
máximos e mínimos muito previsíveis.  

Elaborando seu experimento 

Tudo que você precisa é um relógio que indique os segundos e um termômetro que 
possa ser lido facilmente. O termômetro digital é seguro e mais fácil de ser lido que 
um termômetro de vidro com mercúrio. Limpe o termômetro usando álcool e algodão, 
então se sente em uma posição confortável onde tenha o relógio à vista.  

O equipamento não é a única preparação necessária. Como você será tanto o sujeito 
como o cientista, você deve padronizar sua condição antes de fazer suas medições. 
Você não deve fazer nada que altere a temperatura de sua boca ou de seu corpo 
antes das medições. Evite comer, beber, cantar ou mesmo conversar por algum 
tempo para manter a temperatura de sua boca consistente com a do resto do corpo. 
Você também deve evitar atividade física extenuante o que poderia afetar a 
temperatura de todo o seu corpo.  

Procedimento 

Para medir sua temperatura interna, coloque a ponta do termômetro próximo a um 
vaso sangüíneo que fique próximo da superfície da pele. Um dos melhores lugares é 
sob sua língua, onde há dois vasos sangüíneos relativamente expostos. Ponha o 
termômetro sob sua língua o mais próximo do centro possível, feche sua boca ao 
redor dele e comece a marcar o tempo. Quando tiver passado um minuto, retire o 
termômetro e faça a leitura da medida (se você usar um termômetro de vidro com 
mercúrio, espere 5 minutos antes de fazer a leitura). Registre sua temperatura com a 
precisão de um décimo de grau, isto é, "37,1 °C".  

Quando medir 

Para obter claras evidências de um ritmo, tente medir o mais freqüentemente 
possível durante quatro a sete dias. A cada três horas mais ou menos seria 
suficiente. Umas poucas medidas realizadas no meio da noite também ajudariam a 
revelar um padrão mais completo (se você decidir incluir medições noturnas, esteja 
certo de estar bem acordado, para realizar as medições com precisão!). 
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Criando um gráfico com os resultados  

Quando você tiver realizado suas medições, coloque os dados em um gráfico, com 
as horas do dia ao longo do eixo-X e a temperatura (em décimos de grau) no eixo-Y.  

 

T (ºC) 

 tempo (horas) 

 

Uma vez que seus pontos estejam colocados no gráfico, desenhe uma linha ligando 
esses pontos para ajudá-lo a ver o padrão mais facilmente. Sem as medidas reais, 
você não pode ter certeza do que ocorreu entre os pontos colocados no gráfico. 
Portanto, não leve a linha muito a sério. Também tenha em mente que as mudanças 
no sistema corpóreo são muito mais graduais do que as conexões em linha reta entre 
seus pontos possam sugerir. Para representar essas variações graduais, você pode 
preferir uma linha curva, sem quaisquer flexões rápidas, em vez de linhas retas. Esta 
curva também não representará o que realmente ocorreu, mas provavelmente irá 
revelar o padrão subjacente de forma melhor que as linhas retas.  

 

Para estudo adicional 

Agora que você fez o gráfico de seu próprio ritmo de temperatura, você talvez 
gostasse de compará-lo com o de outras pessoas. Coloque as medidas dessa outra 
pessoa no mesmo gráfico que o seu - apenas utilize uma cor diferente para visualizá-
los melhor. O pico do seu ritmo de temperatura pode ocorrer em momentos distintos 
em relação aos de outras pessoas.  

Como o ritmo de sua temperatura corporal geralmente acompanha outros ritmos 
relacionados ao grau de alerta (como tempo de reação, por exemplo), pessoas com 
picos do ritmo da temperatura em diferentes momentos têm freqüentemente 
diferentes padrões de alerta. Uma pessoa de hábitos mais matutinos terá sua curva 
de temperatura diferente daquela de uma pessoa de hábitos mais vespertinos (veja a 
figura a seguir). 
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Brincando de Palitinho 

Arrume um caixa de palitos de fósforo e um cronômetro (ou um relógio que indique 
os segundos). Esteja certo de que ninguém irá usar os fósforos da caixa que você vai 
utilizar durante o exercício.  

Sente-se à mesa e deixe uma área livre para realizar o exercício. Abra a caixa de 
fósforos e segure-a em sua mão dominante. Segure o cronômetro com a outra mão.  

Quando estiver pronto para começar, dispare o cronômetro e, imediatamente, vire a 
caixa de modo a espalhar os fósforos sobre a mesa. Deixe a caixa sobre a mesa e 
passe a pegar os palitos, um a um, usando apenas o indicador e o polegar, e 
coloque-os de volta na caixa, todos com a "cabeça" virada para o mesmo lado.  

Quando terminar de colocar o último palito de volta na caixa, pare o cronômetro e 
registre o tempo decorrido (se você estiver utilizando um relógio que marque os 
segundos, comece o exercício quando um novo minuto estiver se iniciando, 
registrando em um papel, um pouco antes, a que horário isso corresponderá; quando 
terminar o exercício, veja rapidamente o novo horário e anote o tempo decorrido).  

Repita o exercício aproximadamente a cada 3-4 horas, durante cerca de cinco dias. 
Faça um gráfico com os resultados, colocando os horários do dia no eixo-X e o 
tempo decorrido no eixo-Y. 
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Parâmetros Curriculares Nacionais, MEC, 1997, vol. 4  

Ciências Naturais 
 

Conteúdo de Ciências Naturais no Ensino Fundamental Bloco temático Ser Humano e 
Saúde 

 
Pág. 38 
  
“Assim considerado — um sistema, fruto das interações entre suas partes e 

com o meio —, pode-se compreender que o corpo humano apresenta um equilíbrio 
dinâmico: passa de um estado a outro, volta ao estado inicial, e assim por diante. A 
temperatura e a pressão variam ao longo do dia, todos os dias. O mesmo ocorre com 
a atividade cerebral, a cardíaca, o estado de consciência, etc. O nível de açúcar no 
sangue, por exemplo, varia ao longo do dia, conforme os horários da alimentação. 
Transpira-se mais ou menos, urina-se mais ou menos, conforme a temperatura 
ambiental e conforme as atividades realizadas. Em outras palavras, o corpo 
apresenta funções rítmicas, isto é, que se repetem com determinados intervalos de 
tempo. Esses ritmos apresentam um padrão comum para a espécie humana, mas 
apresentam variações individuais. E esta é outra idéia extremamente importante a 
ser considerada no trabalho com os alunos: o corpo humano apresenta um padrão 
estrutural e funcional comum, que o identifica como espécie; mas cada corpo é único, 
o que o identifica como individualidade. Se há necessidades básicas gerais, há 
também necessidades individuais.” 

 
Pág. 40 
 
“O aspecto rítmico das funções do corpo humano pode ser abordado em 

conexão com o mesmo aspecto observado para os demais seres vivos, 
evidenciando-se o aspecto da natureza biológica do ser humano. Algumas funções 
rítmicas interessantes e facilmente observáveis são a floração e a frutificação de 
plantas ao longo do ano, o estado de sono e vigília no ser humano e nos demais 
animais, a menstruação nas mulheres, o cio entre os animais, etc. Pode-se ainda 
estabelecer relações entre os ritmos fisiológicos e os geofísicos, como o dia e a noite 
e as estações do ano. Os ritmos fisiológicos estão ajustados aos geofísicos, embora 
sejam independentes. Por exemplo: o ciclo sono-vigília está ajustado ao ciclo dia-
noite (movimento da Terra em torno de seu eixo). Se isolarmos uma pessoa dentro 
de uma caverna onde o ciclo dia-noite inexista, ele continuará tendo episódios de 
sono e de vigília, mas o tamanho de cada um desses episódios se modificará.” 
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ENTREVISTAS / REPORTAGENS 
 
 
As entrevistas e reportagens listadas abaixo foram realizadas pelos integrantes do GMDRB. 
Qualquer interesse em obter resenhas ou cópias, solicitar pelo e-mail: danicrono@gmail.com; 
menna@usp.br 
 
 

• Em Tempo..... estudos dos ritmos biológicos se consolida em laboratórios e 
universidades, mas quer chegar às salas de aula de 1º e 2º graus. Educação, n.202, 
fev 1998. p.22-24. 

• Escola se adapta ao ritmo biológico do aluno. Agência USP de notícias, boletim 368, 
fev 1999, p.1-2. 

• Escola muda horário para respeitar relógio biológico: alunos da 5ª série estudarão à 
tarde, período considerado mais compatível com a idade. O Estado de São Paulo, 
São Paulo, 05 fev 1999. 

• Nas escolas aulas acompanham relógio biológico do aluno. Jornal da Tarde, São 
Paulo, 05 fev 1999. 

• Estudantes entre o sono e o despertar. Jornal da USP, São Paulo, 22 a 28 mar 1999, 
p.13-14. 

• Horário escolar prejudica o sono. Folha de São Paulo, São Paulo, 15 jul 1999. 
• Sono precioso: tese investiga relação entre puberdade, atraso no “relógio biológico” e 

melhor horário para estudos e memorização. Educação, jul 1999, p.42-44. 
• Projeto atrasa aula para aluno dormir mais. Folha de São Paulo, São Paulo, 22 fev 

2001, p.12A. 
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