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As Semanas Mágicas descreve em termos de fácil
compreensão as incríveis mudanças de desenvolvimento e
períodos de regressão que todos os bebês passam durante os
primeiros 20 meses de suas vidas.
A edição de capa branca ampliada descreve mais 2 saltos no
desenvolvimento mental de seu bebê até o final do período
sensório-motor.
O livro oferece orientação para:
• Saber quando e porquê seu bebê está difícil
• Ajudá-lo(a) (e a você próprio(a)) a passar/sobreviver às fases
difíceis
• Tirar o máximo de proveito dessas fases de
desenvolvimento
O livro se baseia na descoberta científica da mudança do
mundo dos pais de um fenômeno: todos os bebês normais e
saudáveis parecem ficar mais exigentes aproximadamente nas
mesmas idades, os períodos de regressão, e dormem menos nestas fases.
Um best-seller mundial que resgatará a sanidade dos pais de todo o mundo.
Essas flutuações relacionadas à idade de necessidade de contato corporal e atenção (períodos de
regressão) estão ligadas a mudanças importantes e bastante dramáticas nos cérebros das crianças.
Essas mudanças permitem que um bebê entre em um mundo de percepção completamente novo
como consequência, para que ele aprenda várias novas habilidades. Isso deveria ser motivo de
celebração, mas uma vez que o bebê está em causa, essas mudanças são desconcertantes. Ele foi
pego de surpresa -- tudo mudou durante a noite. É como se ele tivesse acordado em um planeta
diferente.
O livro inclui:
• Guia semanal do comportamento do bebê
• Quando esperar o comportamento difícil, o que ele implica (comportamento choroso, apegamento
e irritabilidade, o CAI) e como lidar com esses períodos de regressão (saltos)
• Uma descrição da perspectiva de seu bebê do mundo a volta dele e como você pode entender as
alterações pelas quais ele está passando
• Jogos divertidos e atividades delicadas para você fazer com sua criança
Comentários de especialistas:
---"Esta é uma janela muito prática e divertida para o primeiro ano e meio do bebê. Plooij e van de
Rijt observaram e encontraram os períodos vulneráveis no desenvolvimento do bebê que eu, de
forma independente, trouxe para o meu livro Touchpoints (Perseus). As observações dos autores e as
sugestões práticas são maravilhosas." (T. Berry Brazelton, MD, professor emérito, Harvard Medical
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School
).

---"O trabalho de van de Rijt e Plooij sobre o desenvolvimento infantil tem um enorme valor para uso
clínico e aplicação científica. Eles não apenas explicaram os períodos de comportamento intrigante e
difícil na infância, que tanto preocupam os pais, mas também mostraram como esses
comportamentos marcam os saltos de desenvolvimento e descreveram os estágios de compreensão
da criança. Em conjunto, isso oferece aos pais e profissionais uma visão bem fundamentada sobre as
mentes em desenvolvimento dos bebês. Além disso, van de Rijt e Plooij descreveram a brincadeira e
a comunicação que melhor funcionam com os bebês em diferentes idades e, portanto, ajudaram os
pais a entender e se relacionar de forma sensível com seus bebês. Esta relação entre pais e filhos é o
principal pré-requisito para o desenvolvimento de crianças seguras e bem ajustadas. O livro As
Semanas Mágicas é uma leitura essencial para todas as pessoas que trabalham com bebês:
pediatras, assistentes sociais, psicólogos e, claro, pais." (John Richer, PhD, diplomado em psicologia
clínica, psicólogo clínico consultor e chefe de psicologia pediátrica do Departamento de Pediatria,
John Radcliffe Hospital, em Oxford, Inglaterra
).
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AS SEMANAS MAGICAS PDF - Are you looking for eBook As semanas magicas PDF? You will be
glad to know that right now As semanas magicas PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find As semanas magicas or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. As
semanas magicas PDF may not make exciting reading, but As semanas magicas is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with As semanas magicas PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with As semanas
magicas PDF. To get started finding As semanas magicas, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

Um marido de faz de conta
http://new.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...

[PDF]

Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...

[PDF]

After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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Seja foda!
http://new.beebok.info/br-1343814022/seja-foda.html

Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito com o coração
cheio de felicidade, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade, e dizer: minha
vida foi FODA. Mas calma, encontrar este livro é só o...

[PDF]

The Risk
http://new.beebok.info/br-1421435232/the-risk.html

A new standalone novel from New York Times and international bestselling author Elle
Kennedy! THE RISK takes you back to the world of hot hockey players, feisty heroines,
bro banter, and steamy scenes….

[PDF]

Uma dama fora dos padrões
http://new.beebok.info/br-1411544663/uma-dama-fora-dos-padroes.html

Às vezes você encontra o amor nos lugares mais inesperados... Esta não é uma dessas
vezes.&#xa0;&#xa0;&#xa0; Todos esperam que Billie Bridgerton se case com um dos
irmãos Rokesbys. As duas famílias são vizinhas há séculos e,...

[PDF]

Os segredos da mente milionária
http://new.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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O Livro dos Espíritos
http://new.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o
mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual,&#xa0;
isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos...
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Minha história
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http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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O poder da autorresponsabilidade
http://new.beebok.info/br-1330971124/o-poder-da-autorresponsabilidade.html

Muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida,
porém não sabem como fazer isso na prática. Este livro traz ao leitor o conceito de
autorresponsabilidade. Trata-se de um manual que apresenta a metodologia das 6 leis...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Terceira obra da Codificação
Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864,
na&#xa0;França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem...
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O milagre da manhã para transformar seu relacionamento
http://new.beebok.info/br-1438231618/o-milagre-da-manha-para-transformar-seu-relacioname
nto.html

Do autor de O milagre da manhã, best-seller com mais de 100 mil vendidos Você não
precisa da cooperação do seu parceiro para alcançar os resultados que você quer. Este é
um livro sobre relacionamentos diferente de qualquer outro que você...
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O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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