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ROTULAR 

Deixe a sua criança praticar escovar os dentes, ou escovar os seus 
dentes enquanto você escova os dela. Dar-lhe independência e 
“tarefas” pode ajudá-la a se sentir em controle e importante. 

 
Deixe a sua criança fazer bagunça ao comer. Jogar longe ou brincar 
com a comida é normal nessa idade. A sua criança está explorando 
o mundo; portanto, não se aborreça muito e lembre-se de que ela 
não está tentando se comportar indevidamente. 

Quando a sua criança estiver chateada, tente distraí-la com algo ou 
alguém ao seu redor. Lembre-se de que ela é muito pequena para 
punições, mas consegue ser distraída com um livro, um brinquedo, 
uma canção, acendendo e apagando as luzes, dando uma volta, ou 
dançando. 

Façam as refeições juntos, como uma família, sempre que puder. 
Comer junto com os adultos ensina muito às crianças e é uma 
ótima oportunidade para conversarem e se conectarem como uma 
família. 

Dar um nome a tudo ao redor da sua criança desenvolve 
importantes competências antes da escola. Fale sobre cores e 
texturas no seu dia a dia, como “o céu é azul” ou “aquela bolacha é 
áspera”. Pratique com jogos que envolvam rótulos também! Veja 
abaixo para saber por que é importante e o que você pode fazer. 

 
 

Partes do corpo 

Dica Vroom™: Dedique um tempo para nomear as 
diferentes partes do corpo da sua criança. Você 
pode começar pela cabeça, olhos, nariz, orelhas e 
continuar a partir daí! Para tornar a atividade 
mais divertida, você pode beijar ou fazer cócegas 
em cada parte que nomear. 

Prática inteligente 

O seu bebê aprende sobre o mundo através de 
você. Brincar dessa maneira ajuda-o a se sentir 
amado através do seu toque e atenção. Ele 
também aprende palavras novas. Para obter 
mais dicas como essas, baixe o aplicativo 
gratuito em www.Vroom.org! 
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