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TOQUE 

Os bebês enxergam melhor de perto; portanto, coloque o seu 
rosto próximo ao dele. Rostos são um excelente brinquedo, a 
partir do qual os recém-nascidos aprendem. 

 
Responda ao choro do seu bebê. Essa é a melhor maneira de 
construir relacionamento e confiança. Lembre-se, você NÃO 
ESTARÁ MIMANDO UM BEBÊ AO RESPONDER AO SEU CHORO. 

 
Dormir é muito importante para o desenvolvimento inicial do 
cérebro. Manter um recém-nascido acordado durante o dia não o 
ajudará a dormir melhor à noite. Para evitar que o seu bebê fique 
muito cansado, procure fazer com que ele durma após 1:30–2:00 
horas acordado. 

 
Aja como um narrador esportivo da TV e conte ao seu bebê tudo o 
que você está fazendo e tudo que está acontecendo ao redor dele. 
Preencha o dia do seu bebê com palavras. Isso o ensina as 
competências primárias da fala. 

O toque é muito importante na formação das células cerebrais do 
seu bebê e para ajudá-lo a sentir-se amado. Veja abaixo para 
saber por que é importante e o que você pode fazer. 

 
 
 
 

Fique perto 
 
Dica Vroom™: Segure o bebê no seu peito, pele 
com pele. Use seus sentidos para observar seu 
novo bebê. Ele já está ganhando força para 
levantar ligeiramente a cabeça para interagir? 
Você pode ouvir a respiração do seu bebê, sentir 
o seu coração batendo e ver sua cabeça e tórax se 
moverem. Sinta o cheiro do seu novo bebê. Vê 
como ele se acalma contra o seu peito com o seu 
toque? 

    
  Prática inteligente 

 
Quando você passa tempo criando um vínculo 
afetivo assim com o seu bebê, você o acalma e o 
seu bebê também lhe ajuda a se acalmar! Como 
você, um recém-nascido usa todos os sentidos 
para explorar e entender o mundo ao seu redor. 
Ele quer aprender mais sobre a pessoa mais 
importante para ele: VOCÊ! Para obter mais dicas 
como essas, baixe o aplicativo gratuito em 
www.Vroom.org! 
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