
CONSULTA DO 12º MÊS 

 

 

 
CONFORTAR 

 
 

EXPANDIR 
 
 
 

DESLIGAR 
 
 
 

MEMÓRIA 
 
 
 

SINAIS 

Encontre novas maneiras de tranquilizar a sua criança, como 
uma manta, um brinquedo, ou mesmo uma canção engraçada. 
Quando encontrar algo que funcione, incentive a sua criança a 
usá-lo repetidamente para ajudar a acalmá-la. 

Comemore cada palavra ou som que a sua criança emitir e 
acrescente algo! Se ela disser “bá bá”, você pode responder “sim, 
essa é a sua mamadeira e é grande!”. Isso a ajuda a aprender ainda 
mais palavras. 

Uma vez que você queira ensinar a sua criança a usar palavras 
para se comunicar, tente limitar o uso da chupeta ao berço. Isso 
permite que as crianças pratiquem novas palavras e novas 
maneiras de se acalmarem durante o dia. 

Procure sinais de que a memória do seu bebê esteja se 
desenvolvendo. Ele pega os sapatos quando ouve você dizer 
“vamos lá fora”? Ele entende e se lembra de muito mais do que 
consegue falar, além de estar atento a você e ao mundo que o 
cerca! 

 
Conversas não têm que ser apenas com palavras. Você também 
pode usar as suas mãos para contar uma história e conectar gestos 
à linguagem! Veja abaixo para saber por que é importante e o que 
você pode fazer.

 
 

 
 
Música com gestos 

Dica Vroom™: Você conhece alguma canção que 
inclua movimentos com as mãos? “Brilha brilha 
estrelinha” ou “Dona Aranha”? Tente incorporá-
las ao cantar e veja se a sua criança acompanha. 
Use a criatividade, você também pode inventar 
movimentos com as mãos para qualquer canção. 
Divirta-se! 

 
 
Prática inteligente 

Usar as mãos ao cantar ajuda a sua criança a 
prestar atenção e usar autocontrole para lhe 
imitar. Também ajuda a sua criança a conectar 
experiência e novas palavras. Ela aprende melhor 
a linguagem a partir da sua voz, em altos e baixos. 
Além disso, momentos como esse ajudam a criar 
um vínculo afetivo! Para obter mais dicas como 
essas, baixe o aplicativo gratuito em 
www.Vroom.org! 
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