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Quando Acerca de
Enquanto veste fale sobre as roupas, meias, e sapatos que o
o seu filho(o)… seu filho (a) vai usar. Converse sobre o que 

irá acontecer hoje ou o que aconteceu ontem.

Enquanto está cozinhando… dê ao seu filho (a) colheres de medir, tigelas
de plástico, e panelas; deixe-o dizer-lhe o que
vai fazer com esses itens. Converse sobre o
que você está fazendo.

Durante a refeição… desfrutem este momento juntos por 
conversarem. Partilhe o que você fez hoje.
Incentive o seu filho (a) a falar sobre o dia
dele(a). Partilhe histórias ou anedotas que 
você ouviu hoje.

Durante o banho… fale sobre a temperatura da água e os 
brinquedos de banho. Identifique as diferentes
partes do corpo dele (a). Cante uma canção ou
diga um poema.

Na hora de dormir… conte estórias: sobre a sua infância, sobre 
a sua família, aonde cresceu. Partilhem as 
lembranças de coisas que vocês já fizeram 
juntos.

Enquanto está indo descreva e deixe o seu filho (a) descrever o
a algum lugar… que vê. Brinque “Eu espreito com os meus olhos

pequenos ”. Conte carros.

Na lavandaria… identifique as peças de vestuário. Peça ao seu
filho (a) para encontrar certas coisas que pre-
cisa. Peça-lhe que separe as meias aos pares.
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Porque…

A sua voz acalma o seu bebé. Logo após o nascimento, o seu bebé
move a cabeça em direcção à sua voz.
Ele já é capaz de lhe prestar atenção.

É assim que o seu bébé O bebé imita o sons que você faz. 
aprende a falar. Você também  pode divertir-se por 

imitar os sons que ele faz!

É assim que o seu bebé aprende O bebé repete as palavras
muitas palavras novas. que ouve. Conhecendo muitas palavras

ajuda-o expressar  melhor o que quer
e precisa.

É assim que o seu filho de idade As palavras representam coisas e ideias.
pré-escolar aprende sobre o Quanto mais palavras o seu filho 
mundo que o rodeia. entende, mais ele sabe.

Falar e escutar prepara o seu  Se o seu filho  conhece as palavras e 
filho aprender como ler e a entende o que elas significam, será 
escrever. mais fácil para ele  aprender a ler e 

a escrever.
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