
CONSULTA DO 1º MÊS 

 

 
 
 

CANTAR 
 

LINGUAGEM 

 
 

ESTADO DE 
ESPÍRITO 

 
 

  ACONCHEGO 
 
 
 

               SINAIS

O seu bebê conhece vozes familiares ao nascer! Cantar pode ajudar a 
acalmá-lo e ouvir ritmos e padrões em músicas é uma ótima maneira de 
desenvolver as competências de linguagem do seu bebê. 

 
Use uma fala diferenciada, dirigida a bebês, uma voz aguda, com 
altos e baixos e expressões exageradas, ao falar com o seu bebê. 
Os bebês adoram esse tipo de voz e falar com eles durante o dia é 
excelente para o desenvolvimento da linguagem! 

 
Se estiver triste ou com ansiedade, converse com o seu médico. 
Você não está só e podemos lhe ajudar. Informe-nos se você ou um 
ente querido tiver preocupações sobre o seu estado de espírito. 

 
Dê aconchego ao seu bebê! O toque é um meio importante de criar 
um vínculo afetivo. Demonstrar amor e felicidade ajuda a 
desenvolver o cérebro do seu bebê e faz com que ele saiba que está 
seguro e é amado. 
 
Tente entender o que o seu bebê está tentando lhe dizer! Ao 
aprender seus diferentes choros e expressões faciais, você conhece 
MELHOR o seu bebê e do que ele gosta ou precisa. Veja abaixo para 
saber por que é importante e o que você pode fazer. 

 
 
 

O que você está falando? 
 

Dica Vroom™: Brinque de detetive. Pare por um 
momento e observe o seu bebê. O que ele está 
tentando lhe dizer nesse momento? Aquele 
ruído significa que o seu bebê está com fome? 
Esfregar os olhos significa que está cansado? 
Olhar significa que ele quer aprender mais? Fale 
com o seu bebê sobre o que você acha que ele 
está pensando e sentindo. 

Prática inteligente 
 

Os bebês não conseguem lhe dizer o que 
precisam com palavras. Eles o fazem através do 
comportamento. Quando você ouve e responde 
com palavras e ações, você está lhes dizendo que 
as necessidades deles são importantes! 
Você também está promovendo comunicação. 
Para obter mais dicas como essas, baixe o 
aplicativo gratuito em www.Vroom.org! 
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