
As Semanas Magicas
Ladda ner boken PDF

Frans Plooij Hetty Van De Rijt
As Semanas Magicas Frans Plooij Hetty Van De Rijt boken PDF

 

"As Semanas Magicas. Como estimular as semanas de
desenvolvimento mais importantes nos primeiros 20 meses do seu
bebe e transformar essas 10 fases extraordinarias e dificeis em saltos
magicos" descreve em termos de facil compreensao as incriveis

mudancas de desenvolvimento e periodos de regressao que todos os
bebes passam durante os primeiros 20 meses de suas vidas. A edicao
de capa branca ampliada descreve mais 2 saltos no desenvolvimento
mental de seu bebe ate o final do periodo sensorio-motor. O livro
oferece orientacao para: * Saber quando e porque seu bebe esta
dificil * Ajuda-lo (a) (e a voce proprio (a)) a passar/sobreviver as

fases dificeis * Tirar o maximo de proveito dessas fases de
desenvolvimento O livro se baseia na descoberta cientifica da
mudanca do mundo dos pais de um fenomeno: todos os bebes

normais e saudaveis parecem ficar mais exigentes aproximadamente
nas mesmas idades, os periodos de regressao, e dormem menos
nestas fases. Um best-seller mundial que resgatara a sanidade dos
pais de todo o mundo. Essas flutuacoes relacionadas a idade de
necessidade de contato corporal e atencao (periodos de regressao)
estao ligadas a mudancas importantes e bastante dramaticas nos



cerebros das criancas. Essas mudancas permitem que um bebe entre
em um mundo de percepcao completamente novo como

consequencia, para que ele aprenda varias novas habilidades. Isso
deveria ser motivo de celebracao, mas uma vez que o bebe esta em
causa, essas mudancas sao desconcertantes. Ele foi pego de surpresa
-- tudo mudou durante a noite. E como se ele tivesse acordado em

um planeta diferente. O livro inclui: * Guia semanal do
comportamento do bebe * Quando esperar o comportamento dificil,

o que ele implica (comportamento choroso, apegamento e
irritabilidade, o CAI) e como lidar com esses periodos de regressao
(saltos) * Uma descricao da perspectiva de seu bebe do mundo a
volta dele e como voce pode entender as alteracoes pelas quais ele
esta passando * Jogos divertidos e atividades delicadas para voce
fazer com sua crianca Comentarios de especialistas: ---"Esta e uma
janela muito pratica e divertida para o primeiro ano e meio do bebe.

Plooij e van de Rijt observaram e encontraram os periodos
vulneraveis no desenvolvimento do bebe que eu, de forma

independente, trouxe para o meu livro Touchpoints (Perseus). As
observacoes dos autores e as sugestoes praticas sao maravilhosas."

(T. Berry Brazelton, MD, professor emerito, Harvard Medical School
). ---"O trabalho de van de Rijt e Plooij sobre o desenvolvimento

infantil tem um enorme valor para uso clinico e aplicacao cientifica.
Eles nao apenas explicaram os periodos de comportamento intrigante

e dificil na infancia, que tanto preocupam os pais, mas tambem
mostraram como esses comportamentos marcam os saltos de
desenvolvimento e descreveram os estagios de compreensao da

crianca. Em conjunto, isso oferece aos pais e profissionais uma visao
bem fundamentada sobre as mentes em desenvolvimento dos bebes.
Alem disso, van de Rijt e Plooij descreveram a brincadeira e a
comunicacao que melhor funcionam com os bebes em diferentes
idades e, portanto, ajudaram os pais a entender e se relacionar de
forma sensivel com seus bebes. Esta relacao entre pais e filhos e o
principal pre-requisito para o desenvolvimento de criancas seguras e
bem ajustadas. O livro As Semanas Magicas e uma leitura essencial
para todas as pessoas que trabalham com bebes: pediatras, assistentes
sociais, psicologos e, claro, pais." (John Richer, PhD, diplomado em
psicologia clinica, psicologo clinico consultor e chefe de psicologia
pediatrica do Departamento de Pediatria, John Radcliffe Hospital, em

Oxford, Inglaterra
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