
CONSULTA DO 9º MÊS 

 

 
 

PAUSA 
 
 

PRÁTICA 
 
 
 

EXPLORAR 
 
 
 

OLHAR 
 
 
 

OUVIR 

A sua criança está olhando para você para ver como reagir a novas 
coisas e pessoas. Preste atenção às suas próprias reações, sua face, 
rosto e voz, e pense sobre o que você pode estar dizendo ao seu bebê. 

 
Introduza alimentos que possam ser pegos com os dedos! Fazer com 
que a sua criança pratique pegar os alimentos e se alimentar sozinha 
desenvolve independência e também é um passo importante para 
aprender a escrever! Desenvolver os músculos da mão e a 
coordenação é uma forma inicial de se preparar para a escola. 

Tomar medidas preventivas para evitar acidentes é uma excelente 
maneira de ajudar a criar um local seguro para o seu bebê explorar. 
Tente encontrar, pelo menos, um espaço seguro para o seu bebê se 
mover sem ter que se preocupar com coisas que sejam perigosas. 
Estar seguro para explorar sozinho ajuda a criar independência! 

Olhe para coisas com o seu bebê e fale sobre elas. Prestem atenção à 
mesma coisa na mesma hora, como “Vejo que você está olhando para 
o ônibus…que parece com o ônibus de brinquedo que temos em 
casa”, ajuda a sua criança a fazer conexões. 

 
Alterne. Trave um diálogo com o seu bebê sempre que puder. Veja 
abaixo para saber por que é importante e o que você pode fazer. 

 
 
 
 

 
 
Conversas ininteligíveis 
Dica Vroom™: Dedique um tempo para observar 
quaisquer sons que a sua criança esteja fazendo. 
Quando a sua criança começar a emitir sons, trate 
como uma conversa e repita os sons de volta. Veja 
quantas vezes vocês conseguem alternar, como 
em um diálogo. 

 
 

Prática inteligente 

Essas conversas ininteligíveis desenvolvem o 
cérebro, especialmente quando os bebês estão 
começando a emitir sons. É assim que aprendem a 
falar. Ao seguir o comando da sua criança e alternar 
com ela a emissão de sons, você está criando as 
bases para linguagem e comunicação posteriores. 
Para obter mais dicas como essas, baixe o 
aplicativo gratuito em www.Vroom.org! 
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