
CONSULTA DO 6º MÊS 

 

 

 
AVISAR 

 
 

SEGUIR 
 
 

HORA DE 
DORMIR 

 
 
 

LER 
 
 
 

BRINCAR 

Dê tchau ao seu bebê cada vez que você o deixar, mesmo que isso 
o faça chorar. Praticar dar tchau fará com que seja mais fácil 
separar-se de você no futuro. Evite sair sorrateiramente, uma vez 
que isso pode deixar seu bebê preocupado que você possa sair 
outras vezes e que ele tenha que ficar monitorando. 

No que o seu bebê está interessado? Observe para o que o seu bebê 
está olhando e fale sobre aquilo. O aprendizado funciona melhor 
quando você deixa o seu bebê mostrar a direção. 

 
Crie uma rotina especial para vocês dois na hora de ir dormir. Pode 
envolver leitura, banho, aconchego ou canções! Tente achar algo que 
você possam fazer todas as noites. O seu bebê ficará ansioso por isso 
e é possível que a hora de dormir fique mais fácil. 

 
Lerem juntos é uma ótima maneira de introduzir novas palavras e 
passar tempo de qualidade com o seu bebê. Não se preocupe em 
terminar o livro todo ou ler o que está na página. Use o livro para 
iniciar uma conversa e mostrar ao seu bebê como ler pode ser 
muito divertido! 

 
Brincar de cadê-achou ajudará a sua criança a aprender que 
coisas e pessoas que desaparecem…voltam! Veja abaixo para 
saber por que é importante e o que você pode fazer. 

 
 
 
 

Cadê-achou 
 

Dica Vroom™: Use suas mãos para brincar de 
cadê-achou com a sua criança enquanto aguarda. 
Primeiro, cubra o seu rosto com as mãos e diga 
“onde estou?”. Então, tire as mãos para mostrar 
seu rosto e diga “Achou! Estou aqui!”. Os bebês 
adoram esse jogo e se divertirão jogando-o 
repetidamente. 

Prática inteligente 
 

O jogo cadê-achou ajuda a sua criança a aprender 
que você ainda está lá, mesmo quando está se 
escondendo. Praticar esse jogo também ajuda a 
sua criança a lidar com como ficar separado de 
você no futuro. Para obter mais dicas como essas, 
baixe o aplicativo gratuito em www.Vroom.org! 
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