
CONSULTA DO 4º MÊS 

 

 
 

ROTULAR 
 
 
 

DORMIR 
 
 
 

ELOGIAR 
 
 

ROTINAS 
 
 
 

IMITAR 

Rotular objetos e emoções, como “Aquele é um ônibus! Olhe, lá 
está uma árvore alta” ou “Estou ouvindo você chorar porque está 
com fome e estou quase acabando de preparar a sua mamadeira”. 
Isso ajuda o seu bebê a aprender novas palavras e começar a 
entender seus próprios sentimentos. 

Tente colocar seu bebê para dormir quando estiver sonolento, 
porém acordado. Ao aprender a dormir sozinho, sem estar nos seus 
braços, o seu bebê está aprendendo a como se acalmar. Isso 
também ajudará seu bebê a dormir a noite toda! 

 
Empolgue-se cada vez que o seu bebê rir, fizer um ruído ou 
sorrir. Quando você está feliz, ele está feliz. Saber que você tem 
orgulho dele o ajudará a crescer e se desenvolver. 

 
Tente fazer com que o seu bebê se alimente e durma nos mesmos 
horários todos os dias. Isso pode fazer com que seja mais fácil 
para o seu bebê estabelecer uma rotina e fazer com que ele fique 
menos agitado. 

 
Imite a expressão facial do seu bebê! Sorria quando ele sorrir, faça 
uma expressão triste quando ele chorar e dê uma risadinha 
quando ele o fizer! Veja abaixo para saber por que é importante e 
o que você pode fazer. 

 
 
 
 

Jogo das expressões faciais 

Dica Vroom™: Como você, as crianças sentem 
diversas emoções diferentes todos os dias. 
Coloque a sua criança no colo de frente para 
você. Faça expressões faciais que imitem como 
sua criança pareça estar se sentindo nesse 
momento. Fale com ela por que você está 
fazendo tais expressões. “Você está sorrindo e 
parece feliz, e eu estou sorrindo e feliz também”. 

Prática inteligente 

Copiar as expressões faciais que a sua criança faz e 
falar sobre como ela está se sentindo ajuda-a a 
aprender a expressar como pensa e sente. Essas 
“conversas” também a ajudam a aprender sobre os 
pensamentos e sentimentos dos outros! Para obter 
mais dicas como essas, baixe o aplicativo gratuito 
em www.Vroom.org! 
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