
O recém-nascido pode comunicar com… 
… o corpo 
… o olhar 
… o sorriso 
O bebé nasce com a capacidade de receber os sinais de linguagem e com a
necessidade de interagir com os outro. 
O bebé identifica a voz da mãe no útero e mexe-se ao ritmo da sua fala. 

O bebé comunica desde os primeiros dias e os pais encorajam a
comunicação através das experiências diárias: alimentar, cuidar ou mudar a
fralda. 
A criança vai crescendo e compreende que o mundo e a comunicação são
enriquecedores e divertidos! 

No final do primeiro ano o seu filho: 
- Responde ao seu nome 
- Compreende algumas palavras e frases simples 
- Expressa-se pelo palreio, usa gestos, mímica e algumas palavras simples 

O que acontece nestas situações do dia-a-dia? 
Por exemplo, quando muda a fralda ao seu bebé: 
- Olha para o bebé, que estabelece contacto visual consigo 
- Ouve e intervem quando o bebé chora 
- Responde com sons ou palavras tranquilizadoras 
Esta interacção dá-lhe a possibilidade de se divertir, brincar com o seu bebé
e falar-lhe, explicando-lhe o que vai fazendo de uma forma simples. 
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Criar as bases para que a competência comunicativa se desenvolva
implica: 

ESCUTE E RESPONDA: Quando a criança se exprime pela linguagem
corporal, ruídos e palavras 

TEMPO: Dê à criança tempo para responder. Lembre-se que as crianças
mais pequenas reagem mais lentamente 

INTERPRETE: É preferível tentar interpretar a mensagem da criança do
que fazer de conta que a percebeu 

CURTAS E SIMPLES: Fale com frases curtas e simples 

JOGO: Jogos que encorajem a troca verbal, como o “cu-cu”, jogar à bola…

RIMAS E CANÇÕES 
O SEU FILHO GOSTA DE SE DIVERTIR E DE BRINCAR CONSIGO!
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