
CONSULTA DO 2º MÊS 

 

 
 

CONVERSAR 
 
 

CONFORTAR 
 
 
 

CALMA 
 
 

PINGUE-
PONGUE 

 
 

DE BRUÇOS 

Diga a membros da família para conversarem com o seu bebê 
no idioma em que se sentirem mais à vontade. Ter mais de 
um idioma em casa pode ser uma vantagem para as crianças! 

 
Tente descobrir o que ajuda o seu bebê a se acalmar, como embalá-
lo gentilmente, cantar ou sussurrar. Saber do que o seu bebê gosta 
lhe ajudará na próxima vez em que ele estiver irritado. 

 
Sempre que possível, tente manter a calma perto do seu bebê. 
Respirar fundo pode ajudar. Ele lhe observa para saber como 
reagir e sentir e, quando você mantém a calma, ele aprende como 
ficar calmo também. 

 
Responda aos arrulhos que o seu bebê faz. Transforme cada som 
em uma conversa, repetindo seus sons e acrescentando outros 
novos. 

 
Coloque o bebê de bruços muitas vezes ao dia. Veja abaixo para 
saber por que é importante e o que você pode fazer. 

 
 
 
 

Prática da atividade de bruços 
 
Dica Vroom™: Pratique colocar seu bebê de 
bruços usando a mesa de exame. Fique perto do 
seu bebê e coloque o seu rosto próximo ao dele. 
Fale e sorria para o seu bebê. Deixe que ele ouça 
que você está feliz. Observe como o seu bebê 
responde e aborde quaisquer sentimentos 
desconfortáveis que ele possa ter. Você pode 
dizer “a atividade de bruços é muito importante, 
mas terminará logo”. Tente isso por 30 segundos 
a princípio, ou mais, se o seu bebê estiver bem. À 
medida que praticar, você pode fazê-lo por mais 
tempo. 

Prática inteligente 
 
Você sabia que a atividade de bruços tem muitos 
benefícios? Ela ajuda a fortalecer os músculos e a 
formar uma cabeça arredondada. Também é um 
passo importante para aprender a engatinhar! 
Para obter mais dicas como essas, baixe o 
aplicativo gratuito em www.Vroom.org! 
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